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మా ట  తీ ర ు  
మాట తీరును గురించి ఓ చకకన కథ  ఉంద్- 

సుబ్బారాయుడకి న్ల్ుగెకరాల్ భూమి ఉంద్. అత్నకి ఇదదరు కొడుకల్ు- రాము, సోము. 
సుబ్బారాయుడు  ముసల్వాడ్యాయాడు.  కొడుకల్దదరూ  పెదదవాళ్ళయాయారు.  ఇదదరూ  పెదదగా 
చదువకోలేదు గానీ, పటనెంలో పనచేసుకంటూఎవరి బ్రత్ుక వాళ్ుళ బ్రత్ుకత్ున్నెరు. 

సుబ్బారాయుడకి ఉననె బంగల్లి ఆ భూమి గురించే. భూమిన త్ను  కొడుకల్క ఇచిచిన్, వాళ్ుళ 
దాననె సాకలేక ఏదో ఒక ధరక తెగనముమత్రేమో, డ్బ్ుబాల్నె పంచుకొన తింటారేమో- అన అత్న 
భయం.  కొడుకల్దదరిలోనూ కనీసం ఒకరన్నె  "న్న్నె, పొల్ం పన నేను చూసాతను; మేం దాననె 
అమమం, నముమ" అన్ల్న అత్న కోరిక. 

అంత్లోనే  అనుకోకండా   పండ్కిక  ఇంటికొచ్చిరు  రాము-సోము.  అదే  రోజన  పొల్ం 
దునేనెందుక మనుషుల్ూ వచ్చిరు. 

సుబ్బారాయుడు  చిననెకొడుక  సోమున  పిల్చి  చెపాపడు-  "ఎల్గూ  వచ్చివ-  కాసత  పొల్ం 
దుననెంచు  న్యన్,  కూలోళ్ుళ  వచ్చిరు"  అన.  చినోనెడు  సరేనన  బ్యటికెళ్ళ,  కూలోళ్ళతో 
"పొండ,  పోయి  త్వరత్వరగా  పొల్ం  దునేనెసి  రండ"  అన్నెడు.  వెంటనే  వెనకిక  తిరిగి  వచిచి 
"పంపించ్ను న్ననెగారూ" అన చెపిప పోయాడు కూడాను. 

కొంత్సేపటికి పెదదవాడు రాము కనబ్డాడాడు సుబ్బారాయుడకి. "ఎల్గూ వచ్చిరు- కొంచెం పొల్ం 
దుననెంచి పొండ న్యన్.  ఇందాక త్ముమడకీ అదే చెపాపను- కూలోళ్ుళ ఇంకా పనకి ఒంగినటులి 
లేరు" అన్నెడాయన రాముతో. 

రాము బ్యటికి వెళ్ళ చూశాడు.  కూలోళ్ుళ  ఇంకా అకకడే త్రటాలిడుత్ూ కనబ్డాడారు. "ఏంటి, 
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ఇంకా  ఇకకడే  ఉన్నెరా?!  పదండ,  పోయి  త్వరగా  పొల్ం  దుననె  వచేచిదాదం"  అన్నెడు  రాము, 

త్నూ చెపపల్ు వేసుకంటూ. 

కూలోళ్ుళ రామువెంట కద్ల్రు. 

పెదదకొడుక  చేత్ులోలిత్న  భూమి  భదరంగా  ఉంటుందన  సుబ్బారాయుడకి  నమమకం  చికికంద్. 

పొల్ననె  రాము   నరవహించేటటూలి,  ఆదాయంలో  రెండు  వంత్ుల్ు  త్ను  ఉంచుకొన,  మూడ 
వంత్ును సోముక ఇచేచిటటూలి పరిత్రిల్ు రాయించ్డు త్ృపితగా. 

పనుల్ు  చకకగా  జరగాల్ంటే అందర్నె  కల్ుపకపోవటం  అవసరం.  అద్  జరగాల్ంటే మన  మాట 
తీరు దానకి అనుగుణంగా ఉండాల్. "పో, పోయి పన చెయియా" అనటానకీ, "రా, కల్సి పనచేదాదం" 

అనటానకీ  చ్ల్  వయాత్యాసం  ఉంద్.  మరి,  ఈ  సంవత్సూరం  అంత్   మన  మాట  తీరులో  ఏం 
లోపాల్ున్నెయో గురితంచి వాటిన  సరిచేసుకందాం- సరేన్? 

నూత్న ఆంగలి సంవత్సూర, సంకారింతి శుభాకాంక్షల్తో, 

కొత్తపల్లి బ్ృందం
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మ న వి
ఈ మధయా కాల్ంలో  విపర్త్ంగా పెరిగిన ముదరణ, నరవహణ ఖరుచిల్ కారణంగా కొత్తపల్లి 
కథల్ పసతకం  ముద్రిత్ పరితి వెల్ను పెంచక త్పపటం లేదు.  పాఠకల్ు సహృదయంతో 
గత్ంలోల్గే ఆదరిసాతరన ఆశిసుతన్నెం. పెరిగిన వెల్ల్ు కొత్తపల్లి కథల్ పసతకం- 57 నుండీ 
అమల్ు లోకి వసాతయి.   ఇకపైెన   కొత్తపల్లి     కథల్పసతకం విడ పరితి వెల్: 25 రు.

12 పసతకాల్ వెల్ : 300 రు. 
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నీ తి  చ ం ద్ రిక
జరిగిన కథ: హంసరాజపెైకి న్మల్రాజ దండెతితంద్. గూఢచరయాంకోసం కాకిన ఎవరికీ తెలీకండా ముందుగా  
పంపింద్.  ఆ  వెనకనే   చిల్ుకను  ఒకదాననె  దూత్గా   పంపింద్.  చిల్ుక  వచిచి  హంసరాజ  ముందు  నల్బ్డ  
ధరైయాంగా  త్మ రాజ చెపపమననె మాటల్ు చెపిపంద్. ఇక చదవండ, నీతి చంద్రిక-38 వ భాగం.

హంసరాజతో  చకరవాక  మంతిరి   "పరిభూ! 

సమయం  అయింద్-  చకకన  ఈ  చిల్ుక 
త్మరి జవాబ్ుకోసం వేచి ఉననెద్.  ఇక దానన 
ఇకకడ్  నల్ువనీయరాదు.   త్మరి 
మనసులోన నశచియాననె తెల్యబ్రచి, దాననె 
సత్వరం సాగనంపేద్" అననెద్.

అపపడు  హంసరాజ  చిల్ుకవెైపక  తిరిగి- 

"ఓర్!  అరుణముఖ!నేను  చెపేప  ఈ 
మాటల్ను  జాగరిత్తగా  విను.   నువవ  వెళ్ళ  నీ 
రాజ  ఎదుట  నల్బ్డ్గానే  నోరు  దాచుకొనక, 

నేను  పల్కిన  పల్ుకల్ను  న్విగా  వినపించు- 

"నీక  రాజయా  మదం  బ్గా  త్ల్కెకిక  కాబోల్ు, 

మా  దేశపనీటిపైెన  మనసు  పడాడావ.  హిరణయా 
గరుభుడ  పారిణాల్ు  నల్చి  ఉండ్గా  ఈ  రాజాయాననె 
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ఏల్టం  అనేద్,  నీకే  ఏల్-  మూడు  కనునెల్ుననె 
దొర-  ఆ  శివడకి  కూడా  వీల్ుకాదు. 

మిణుగురు  పరుగు  సూరయాకాంతిపటల్ననె 
దాటుకొన  పోన్ంచినటులి,  నువవ   న్ 
బ్ల్శౌరాయాల్క   ఎదురు  నల్చి  పోరాడ్-

న్ంచుత్ుననెటులిననెద్.   ఒకక  చిత్ర  వరుణడేం 
ఖరమ,  అటాలింటి  వాళ్ుళ   కోటిమంద్ 
ఒకకసారిగా  దండెతిత   వచిచినపపటికీ  పరిళ్య 
కాల్ప  సూరుయాడ  మాద్రి   శత్ురిపక్షప  బ్ల్నీనె 
శౌరాయానీనె హరిసూత వెల్ుగొందే హిరణయా గరుభుడన 
యుదధంలో  తేరిపారన్ైన్  చూడ్లేరు.  నువవ 
నజంగా  పౌరుషశాల్వే  అయితే  యుదధం  చేసి 
మానుండ  మా  నేల్ను  ల్కొకనటమే  నీ 
పౌరుషానకి  గురితంప.   అపపడు  గదా,  నీ 
మగటిమిన  మేం  మెచుచికనేద్!  ఎపపడెైన్ 
నీల్ంటివాళ్ళ మాటల్ు కోటల్ు దాటుత్ుంటై 
గానీ  కాళ్ుళ  గడ్ప  దాటవ.  పనకిరాన  బీరప 
మాటల్ు కటిటుపెటుటు. శూరుడవెై యుదాధనకి రా. 

నీకోసం  మృత్ుయావ  ఇకకడ్  ఎదురు-

చూసుతననెద్. 

లేకపోతే  నువవ  మరొక  పన  చెయయాచుచి-  నీ 

పిల్లిత్నప  మాటల్ను  పరికకనపెటిటు, 
'త్పపయిపోయింద్-క్షమించండ' అను. నేను 
ననునె వద్ల్ పెడ్త్ను" అన గటిటుగా చెపిపంద్. 

చెపిప, "మేం నీతో అననె ఈ మాటల్ననెటినీ  మీ 
దొరక   చెపిపనవి   చెపిపనటులి  చెపాపల్  సుమా!" 

అన  ఆ  చిల్ుకక  కానుకల్ు  ఇచిచి,  మంచి 
పళ్ళతోభోజనం పెటిటుంచి పంపింద్. 

ఆ చిల్ుక కూడా హంసరాజ వదద సల్వ 
తీసుకొన,  "మా  రాజ  చెపపమననె  మాటల్ు 
చెపాపను  త్పప,  మీవదద  నేను  ఏమీ  ఎకకవగా 
మాటాలిడ్లేదు.  అయిన్  నేను  ఎకకడెైన్ 
మాటల్ు  జారి  ఉంటే  క్షమించండ.  న్  వల్లి 

5



కొత్తపల్లి  - జనవరి 2013

మీక  చ్ల్  శరిమ  కల్గింద్.  పోయి  వసాతను. 

న్క  ఇంకా  ఏమెనై్  చెపేపద్  ఉంటే   త్పపక 
చెపపగల్రు" అన మరాయాదగా మాటాలిడ  వెనకిక 
తిరిగి పోయింద్.

అటాలి బ్యల్ుదేరిన చిల్ుక ఆగకండా ఎగిరి 
త్మ దేశానకి పోయి, అల్సట తీరేటటులి కొంత్ 
విశారింతి  తీసుకొన,  వెంటనే   త్మ  రాజగారి 
ఆసాథాన్నకి  వెళ్ళంద్.  అద్  వెళ్ళ  సరికి  న్మల్ 
రాజ  చిత్రవరుణడు  కొల్ువ  దీరి  ఉన్నెడు. 

చిల్ుక  వెళ్ళ  పరిణామం  చెయయాగానే  న్మల్ 
విపాపరిన  ముఖంతో  దాననె  ఆహవనసూత  "ఓ 
అరుణముఖ!  కరూపర  దీవపానకి  పోయి  ఏ 

ఆపదల్  పాల్యాయావో  అన  కంగారు 
పడుత్ున్నెము.  క్షేమంగా  తిరిగి  వచ్చివ. 

'కదల్న  సతంభం  మాద్రి,  నువవ  ఏమెనై్ 
అకకడే  బ్ందీవి   అయాయావేమో!'అన 
త్మరాక  నీటికోసం  త్ల్లిడల్లినటులి  పరితిక్షణం 
నీ  రాకకోసమే  ఎదురుచూసూత,  నముషం  ఒక 
యుగంగా గడుపత్ున్నెం. ఈ రోజన ననునె 
ననునెగా  చూశాకగానీ   మా   మనసు 
శాంతించలేదు.   మా  కళ్ుళ  చల్లిబ్డాడాయి. 

చెపప.  అకకడ  వారాత  విశేషాల్ు  ఏమిటి?  ఏదీ 
విడ్వకండా  అననెటినీ  వివరంగా   చెపప" 
అననెద్.

అపపడు  చిల్ుక  "ఆ  రోజన  త్మరి  ఆజఞను 
అనుసరించి  హిరణయాగరుభున  వదదక  వెళ్ళ, 
మాటాలిడ,  అత్ను  వెనకిక  పంపగా   ఇపపడే 
వచ్చిను.  వాళ్ుళండే  ఆ దీవి చ్ల్ అందంగా 
ఉంద్.  దాన  అందాననె   ఏమన  వరిణంచను? 

మాటల్కందన  అందం  ఆ  దీవి  సొంత్ం. 

ఎకకడ్  చూసిన్  అపసూరసల్తో  కూడుకొన 
మనసును  చల్లిబ్రచే  భూలోక  సవరగం  ఏదైన్ 
ఉందంటే  అద్  ఆ  కరూపర  దీవపమే. 
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హిరణయాగరుభుడు  కూడా  ఆత్మ  రక్షణలో 
ఏల్ంటి  లోపమూ  రానవవడు-  త్న 
శత్ురివల్ందరినీ  వేయి  కళ్లితో  పరిశ-

ల్సుతంటాడు.  ఆ దీవపంలో ఉననె పక్షుల్ననెటికీ 
అసామానయామెైన  సవదేశాభిమానం   ఉననెద్. 

అవనీనె త్మ రాజను ఎకకడ్లేన అనురాగంతో 
కొల్ుసుతన్నెయి.  న్ల్ంటివాళ్ుళ  ఆ దీవపప 
గొపపత్నంలో  వందోవంత్ును  కూడా 
వివరించలేరు- 'తెల్సినంత్ వరక చెబ్ుత్ను' 

అననెపపటికీ,  అటాలి  చెపేపందుక  కూడా  చ్ల్ 
రోజల్ు పడుత్ుంద్. 

అదంత్ అటు ఉండ్నవవండ. నేను వెళ్ళసరికి 
హిరణయాగరుభుడు   త్మ  మంతిరితో 
సమావేశంలోఉన్నెడ్ట.  దావరపాల్కల్క 
న్  పేరు  చెపిప, 'వచ్చినన  విననెవించండ'  అన 
ఎననె  విధాల్ుగా   చెపిపన్  'మంచిద్-  చెబ్ుత్ం 
ఉండు'  అంటూ  ఉన్నెరు  త్పిపసేత,  ఎవవరూ 
కాల్ు  కదల్పలేదు.   త్రువాత్  కొంత్  సేపటికి 
వాళ్లిలో  కొందరు  ఒక రెండు సారులి  లోనకి  వెళ్ళ 
వచిచి, 'ఇంకా అవవలేదు- ఇద్ సరెైన సమయం 
కాదు-  కొంచెం  ఆగు'  అంటూ  ఆల్సయాం 

చేశారు. ఆ త్రావత్ మరికొంత్ సేపటికి వాళ్లిలో 
ఒకడు  లోపల్నుండ  వచిచి  'పరిభువల్వారి 
సల్వెైంద్-రండ'  అన  ననునె  పిల్ుచుకొన 
పోయాడు.  

ఆ సమయానకి ఆ పక్షిరాజ కొల్ువతీరి 
ఉన్నెడు.  త్నను  నరంత్రం   సేవించే  పక్షి 
సముదాయాల్మధయా  పరివేషుటుడెై,  వారి 
సేవల్ను  అందుకంటూ,  మరొక  పరికకన 
అంత్రంగికల్ు  చేసే  మనవల్ను  వింటూ 
ఉన్నెడు.   లోనకి  వెళ్ళన  ననునె  చూసి  త్గిన 
ఆసనంలో  కూరోచిబటిటు,  న్  రాకక  కారణం 
అడగాడు.."అంటూ  త్ను  వెళ్ళనద్  మొదల్ు 
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హిరణయాగరుభుడు  చెపపమననె  మాటల్ననెటినీ 
చెపిపంద్.   అకకడ్  జరిగిన  సంగత్ుల్ననెటినీ 
ఒక  కరమంలో   వివరంగా  చెపిప,  ఇంకా  ఇటాలి 
అననెద్-  "అత్ను  ననునె  ఇకకడకి 
పంపేటపపడు  చ్ల్  పెదదరికంతో 
వయావహరించ్డు.   ననునె   ఒక  వంకన 
మరాయాదగా  చూసూతనే  మరొక  వంకన  'మీ 
రాజను  యుదాధనకి  తీసుకరా'  అన 
తొందరపెటాటుడు.  అత్ను  నజంగానే 
శత్ురివల్క అసాధుయాడు. 

అత్న కొల్ువలోఉననె సనైకల్ు కూడాయుదధ 

కౌశల్ం   ఉననెవారే.  అయిన్  మన  లోటును 
తీరిచి  గెల్ుప  ఇచేచిందుక  మన  మేఘవరుణడు 
అకకడే   ఉన్నెడు.  సందరాభునకి  త్గినటులి, 
రాజగారి  మనసుక  సంతోషం  కల్గించేద్ 
ఎల్గో   అల్  పరివరితసూత   అత్న  ఆదరణక 
పాత్ురిడెై ఉన్నెడు  మన మేఘ వరుణడు. అకకడ్ 
అత్న  పేరు  నీల్వరుణడు.  నీల్వరుణడు 
హంసరాజ  నమిమనబ్ంటలిలో  ఒకడుగా 
ఉన్నెడు.  ఇక  భయపడేందుకేముననెద్? 

దేవనమీద  భారంవేసి,  'ధరమమే  గెల్ుసుతంద్' 

అన యుదాధనకి సననెదధం అవవండ" అననెద్. 

దాన  మాటల్ు  విన,  చిత్రవరుణడు 
కొల్ువనంత్టినీ  కల్య  చూసూత   "విన్నెరా, 

మీ  చెవల్రా?   హిరణయాగరుభుడ  పొగరు 
మాటల్  చందం  గమనంచ్రా,  మీరంత్? 

త్నట,  'త్పపయిపోయింద్-క్షమించండ' 

అంటే ననునె వద్లేసాతడ్ట! అత్నననె  ఆ మాట 
ఒకకటే   ముల్ుకల్  న్  హృదయానకి 
గుచుచికొన   సల్ుపత్ుననెద్.  మద్ంచిన 
ఏనుగుల్ కంభసథాల్ల్ను బ్రదదల్ు  కొటటుటంవల్లి 
గటిటుపడన  గోళ్లితో  అల్రారే   కొదమ  సింహం 
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ఏన్డెైన్  పచచిగడడాన  మేసుతందా?   ఈ 
చిత్రవరుణడు వేరొకరికి  త్ల్ఒగిగ, 'త్మరి చిత్తం' 

అన  కెైమోడ్చిటం  కల్లోన్ైన్ సాధయామా? ఇక 
యుదధంకంటే   ఉత్తమమెైన  పన  వేరేదేదీ  న్ 
మనసుక  త్టటుటం  లేదు.  ఇత్రుల్ 
రాజాయాల్ను  జయించ్ల్ననె  కోరికకంటే, 

అత్ను ననునె అననె మాటల్ కరకదనమే ననునె 
ఎకకవగా  యుదాధనకి   రెచచిగొడుత్ుననెద్. 

న్ పేరు వినబ్డతే పారిపోత్ుననె పాము కూడా 
కద్లేందుక  భయపడుత్ుందే,  అటాలింటి 
న్తో  జగడ్ం  త్ల్కెత్ుతకంటాడా,  ఆ  తెల్లి 
పిటటుల్  న్యకడు  ?  ఎవరో  వాడు-వీడు 
అనుకననెటులిన్నెడు.  చివరి  రోజల్ు 
సమీపించి,  పనకిరాన,  వయారథాప  పేరిల్పనల్ు 
పల్ుకత్ున్నెడు. 

శత్ురిత్వననె  త్ుదముటిటుంచన  వాళ్లి  జనమ  దేనకి, 

వృధాగా?   త్నంత్టి  శత్ురివ  ఒక  పరికకన 
జీవించి  ఉన్నెడ్ంటే,  పౌరుషం  ఉననెవాడకి  ఆ 
పగ  తెగేవరకూ  కంటికి  నదరరాదు,  నోటికి  ఏదీ 
రుచించదు,  ఇత్ర  సుఖలేవీ  మనసుక 
పటటువ.  ఇక  చెపపపనలేదు.   మనం  ఇపపడే 
జెైత్ర  యాత్రక   (గెల్చేందుక  చేసే 
యాత్ర)బ్యల్ు దేరి, శత్ురివను హరించటమే 
పన.  మీవంటి  శూరుల్  సహయ  సంపత్ుతల్ు 
న్వెంట  ఉండ్గా  ,  ఈ  హిరణయాగరుభుడు 
ఒకకడు  న్కెంత్టివాడు?   మూడు 
లోకాల్ూ  ఒకకటై   న్మీద్కి  దండెతిత  వచిచిన్ 
భయపడేద్  లేదు... (...అన  ఇంకా  ఏమననెదో 
త్రావత్ చూదాదం..)
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వ డ్ రం గి  ఎ ం పి క
సేకరణ: త్రుణ సూఫూరిత , 5 వత్రగతి, పరిభుత్వపాఠశాల్, గడ్డాంన్గేపల్లి, న్రపల్.

భధారిపరంలో ఉండే భీమయయా  ఇపపడు చ్ల్ 
ధనవంత్ుడు.  అత్ను  చిననెగా  ఉననెపపడు 
పేదరికంతో  అనేక  కషాటుల్ు  పడాడాడు.  కానీ 
రేయింబ్వళ్ూళ   చల్-ఎండ్-వాన  అనకండా 
బ్గా  కషటుపడ  పనచేయటంతో  కొంత్కాల్నకి 
ఒక  చిననె   పొల్ం  కొనుకోకగల్గాడు.  కాల్ం 
కల్సి రావ డ్ంతో ఇపపడు బ్గా  ధనవంత్ుడు 
కూడా అయాయాడు. 

అత్ను  ఇంత్కాల్మూ  ఉననె  ఇల్ులి 
చ్ల్చిననెద్,  పాత్బ్డంద్  కూడాను. 

ఇపపడు  కొరిత్తగా  పెదద  ఇల్ులి  ఒకటి 
కటిటుంచుకోవాల్నపించింద్  భీమయయాక.  కొత్త 
ఇంటికోసం   పనవాళ్ళక  పనుల్నీనె 
పరమాయించ్డు  .  'కిటికీల్ు,  త్ల్ుపల్ు, 

కర్చిల్ు,  మంచ్ల్ు   త్యారుచేయయాడానకి 
సరియైన  వడ్రంగి  ఎవరా'  అనేద్  మటుక 
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తేల్లేదు. 
దగగరోలినే  ముకందాపరంలో   వడ్రంగి 
పనచేసేవాళ్ుళ  ఉన్నెరన తెల్ుసుకొన అకకడకి 
వెళ్ళడు  భీమయయా.   అకకడ్  అత్ను 
సోమయయా   ,  రామయయా   ,  ఆత్మయయా   అనే 
ముగుగరు  వడ్రంగుల్నూ  వేరువేరుగా 
కల్శాడు.  "న్క  ఒక  తెడుడాకటటు,  ఒక  పపప 
గితిత  ,  ఒక  కవవము,  ఒక  ల్తితనకటటు  ,  ఒక 
చపాతీల్ు ఒతేత  కటటు  చేసి పెడ్త్రా?" అన్నెడు. 

అందుకోసం   2 వారాల్  సమయంతోపాటు 
ముగుగరికీ  త్ల్  కొంత్  సొముమనుకూడా 
ఇచ్చిడు.  

మొదటివాడు  ఆత్మయయా   న్ల్ుగు  వసుతవలీనె 
త్యారుచేసుకన   వారం  తిరకకండానే 
వచ్చిడు.  

ఇచిచిన  సమయానకి  2 రోజల్ు  ముందుగానే 
పన పూరితచేసి వచ్చిడు రామయయా.  
సోమయయా  మరోరెండు  వారాల్  సమయం 
అదనంగా  తీసుకన్నెడు.  ఆల్సయాంగాన్ైన్ 
వసుతవల్ు తీసుకొచ్చిడు.  

వాళ్ుళ  తెచిచిన  వసుతవల్ననెటినీ  పరిశల్ంచ్క, 

భీమయయా   కొరిత్త   ఇంటి  చెకక  పననంత్ 
రామయయాక అపపగించ్డు.  

ఇదంత్ గమనసూతననె  భీమయయా  కొడుక 
అత్ననె  అడగాడు-  'ఇంటిపన  అంత్ 
రామయయాకే ఎందుక అపపగించ్వ?' అన. 

భీమయయా  నవివ,   జవాబిచ్చిడు-  "చూడు, 

ఆత్మయయా  ఖర్దైన  చెకకను  వాడాడు. 

అందుకన  పన  సుల్భం  అయియాంద్.  కానీ 
అత్నకి   పనలో  న్ైపణయాం  లేదు.  అత్ను 
త్యారు చేసిన వసుతవలోలి  అద్ కొట్టుచిచినటులి 
కనబ్డంద్.  ఇక   సోమయయాలో   న్ైపణయాం 
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ఉంద్.  కానీ  అత్ను  వాడన  చెకక  న్సిరకంద్. 

అంతేకాదు;  అత్ను  మాట  నల్ుపకోక, 

పనలో   చ్ల్  ఆల్సయాం  కూడా  చేశాడు. 

అయితే రామయయా  వాడంద్ పనకి త్గిన చెకక. 

అంతే  కాదు,  అత్న  పనలో  న్ైపణయాం  ఉంద్. 

పనన  కూడా  ఇచిచిన  గడువలో   పూరిత 
చేశాడు.-  అరథామెైందా,  పనకి  అరహత్  ఎవరికి 
ఉంటుందో?" అన. 

కొడుక అరథామెనైటులి త్ల్ఊపాడు.

12
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 ప ం త్ ు ల్ ు గా రి  మ ం త్ రిల్ ు  
సేకరణ: ల్కతేజ, 9 వ త్రగతి , పరిభుతోవననెత్ పాఠశాల్, పాల్కొండ్, శరికాకళ్ంజిల్లి. 

అనగనగా  ఒక  ఊళ్ళ  ఒక  పెదద   పంత్ుల్ు 
ఉండేవాడు.   గుళ్ళ  పూజల్ు  చేసూత  బ్గానే 
బ్రతికేవాడు  ఆయన.  ఆ  పంత్ుల్కి   ఒకకడే 
కొడుక.  వాడు  చ్ల్   తెల్విత్కకవవాడు. 

'వాడన ఏం చేదాదం' అన ఆలోచించీ ఆలోచించీ 
ముసల్వాడెైపోయాడు  పంత్ుల్ు.  చివరికి, 

'పెళ్ళచేసేసేత   సరి-  వాడ  భారయా  వాడన  ఎల్గో 
ఒకల్గా  మారుచికొంటుంద్లే'అనుకొన, 

పేద్ంటి  అమామయిన  ఒకామెను  తెచిచి 
వెంగళ్పపకిచిచి   పెళ్ళ  చేశాడు. 

కొననెరోజల్త్రువాత్  ఆయన  చనపోయాడు 
కూడా. 

కొననెరోజల్ుగడచే  సరికి  భారయాక  అరథామెైంద్- 

త్న  భరత  మంచివాడే,  కానీ  అమాయకడు, 

బొతితగా  చదువరాన  వాడు.  నమిమ  ఎవరెైన్ 
ఉదోయాగం  ఇసేత  త్పప,  త్నంత్ట  త్ను 
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బ్రత్కలేడ్త్ను.   కానీ  ఏమంత్రమూ  రాన 
వాడకి  గుడన్వరు  అపపచెబ్ుత్రు? 

అందుకన ఆమె భరతతో "ఏమండీ, మామయయా 
ఇక  లేరు.  ఆయనక  ఉననెంత్  పాండత్యాం 
మీరూ  సంపాద్ంచుకోవాల్.  కాబ్టిటు  మీరు 
పరియతినెంచి  కొననె  మంత్రిల్ు   నేరుచికోండ 
ముందు" అననెద్. 

చిననెపంత్ుల్కి  అటులి  అంటే  చ్ల్  ఇషటుం. 'సరే 
నేను  చదువకంటాను-కానీ  న్క  అటులిపోసి 
ఇవావల్  ముందు'  అన్నెడు  అత్ను.  భారయా 
వెంటనే  అటులిపోసి  ఇచిచింద్.   ఆ  అటలిను 
తీసుకొన  వెంగళ్పప  మంత్రిల్ు 
నేరుచికొనేందుక  బ్యల్ుదేరాడు.  

ఆ  ఊరిలోనే  ఉననె   దొంగల్ు  కొందరు  అత్ను 
అల్  వెళ్ుతండ్టం  చూశారు.  "ఒరే,  చిననె 
పంత్ుల్ు  ఇవాళ్ళ  ఎకకడకో  వెళ్ుతన్నెడు.  పెదద 
పంత్ుల్ు బ్గా డ్బ్ుబా, బ్ంగారం సంపాద్ంచి 
పెటాటుడుగదా,  వాటిన  దొంగిల్ంచ్ల్ంటే 
ఇవాళ్లి  రాతేరి  సరెైన  సమయం"  అనుకన్నెరు 
వాళ్ుళ.  
అయితే  ఆ  సంగతి  తెలీదుకదా,  చిననె 

పంత్ుల్ు  అల్  వెళ్ుతన్నెడు.  అంత్లో  కొననె 
త్టిచెటులికనబ్డాడాయత్నకి.  అవి  అత్ననె  ఆపి 
'పంత్ుల్ూ  పంత్ుల్ూ  ఎకకడకి  వెళ్ుతన్నెవ?' 

అన  అడగాయి.  'నేను  చదువ 
నేరుచికోవడానకి  వెళ్ుతన్నెను.  అందుక  మా 
ఆవిడ్  అటులి  పోసి  ఇచిచింద్'  అన్నెడు 
పంత్ుల్ు. త్టిచెటులి చ్ల్ సంతోషపడాడాయి. 

'అవన్,  నువవ  చదువ  నేరుచికనేందుక 
వెళ్ుతన్నెవా?  అయితే  మేమొక  మంత్రం 
చెబ్ుత్ము.   మాకొక  అటుటు  ఇసాతవా?' 

అన్నెయి.   పంత్ుల్ు  అమాయకడు  కదా, 

'సరే'  అన్నెడు.  అపపడు  త్టిచెటులి  "త్టి 
చెటలివలె  నల్ుచున్నెవహే  "అన  ఒక  మంత్రం 
చెపిప  పంపాయి.  పంత్ుల్ు  త్ను  అననె  మాట 
పరికారం వాటికి  ఒక అటుటు ఇచిచి  'త్టి చెటలి వలె 
నల్ుచున్నెవహే'అనుకంటూ 
బ్యల్ుదేరత్డు.  

మళ్ళ  కొంత్  దూరం  వెళ్ళ  సరికి  కొననె  గువవల్ు 
కనపించ్యి అత్నకి. 'పంత్ుల్ూ పంత్ుల్ూ 
ఎకకడకి  వెళ్ుతన్నెవ?'  అన  అడగాయి 
గువవల్ు.  'నేను  చదువ  నేరుచికోవడానకి 
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వెళ్ుతన్నెను.  అందుక  న్  భారయా  అటులి  పోసి 
ఇచిచింద్.   త్టి  చెటులి  ఒకమంత్రం  చెబితే 
వాటికొక అటుటు ఇచ్చిను' అన్నెడు పంత్ుల్ు. 

'అయితే  మేమూ  ఒక  మంత్రం  చెబ్ుత్ము. 

మాక  ఒక  అటుటు   ఇసాతవా?'  అడగాయి 
గువవల్ు.  'సరే,  చెపపండ.  ఎవరేద్  చెపిపన్ 
నేరుచికంటాను'  అన్నెడు  పంత్ుల్ు. 

'గువవల్  వోలె   కూరుచినున్నెరహే'  అన  ఓ 
మంత్రం  చెపాపయి  గువవల్ు.  పంత్ుల్ు 
సంతోషపడ   వాటికొక  అటుటు  ఇచిచి,'గువవల్ 
వోలె  ఒద్గి  కూరుచినున్నెరహే'  అనుకంటూ 
బ్యల్ుదేరాడు.  

మళ్ళ  కొంత్దూరం  వెళ్ళ  సరికి  కొననె  ఎల్ుకల్ు 
ఎదురయాయాయి  అత్నకి.  ఆ  ఎల్ుకల్ు 
'పంత్ుల్ూ  పంత్ుల్ూ  ఎకకడకి  వెళ్ుతన్నెవ?' 

అన అడగాయి.  అపపడు పంత్ుల్ు  'చదువ 
నేరుచికోవడానకి  వెళ్ుతన్నెను.  అందుక 
న్భారయా  అటులిపోసి  ఇచిచింద్. 

త్టిచెటులికనబ్డ ఒక మంత్రం చెబితే వాటికొక 
అటుటు  ఇచ్చిను.   త్రువాత్గువవల్ుకనపించి 
ఒక  మంత్రం  చెబితే  వాటికొక  అటుటు  ఇచ్చిను' 

అన్నెడు  చిననె  పంత్ుల్ు.  'అయితే  మేమూ 
ఒక  మంత్రం  చెబ్ుత్ము.  మాక  కూడా  ఒక 
అటుటు  ఇసాతవా?'  అడగాయి  ఎల్ుకల్ు. 
పంత్ుల్ు  'సరే,  ఎవరు  చెబితే  ఏముంద్ 
చెపపండ'  అన్నెడు  పంత్ుల్ు.   అపపడ్వి 
"ఎల్ుకల్  వోలె  పాకచున్నెరహే  "  అన  ఓ 
మంత్రం చెపాపయి. పంత్ుల్ు దానీనె నేరుచికొన 
వాటికి ఒక అటుటు ఇచిచి బ్యల్ుదేరాడు. 

అటాలి  వెళ్ుతంటే   కొననె  జింకల్ు 
కనపించ్యత్నకి.  ఆ  లేళ్ుళ   'పంత్ుల్ూ 
పంత్ుల్ూ  ఎకకడకి  వెళ్ుతన్నెవ?'  అన 
అడగాయి  అత్ననె.  'నేనుచదువ 
నేరుచికోవడానకి   వెళ్ుతన్నెను.  అందుక 
న్భారయా  అటులి  పోసి  ఇచిచింద్.  దారిలో  త్టి 
చెటులి, ఎల్ుకల్ూ, గువవల్ు  ఒకొకకక మంత్రం 
చెబితే  వాటికి   ఒకొకకక  అటుటు  ఇచ్చిను' 

అన్నెడు  చిననె  పంత్ుల్ు.   అపపడు  ఆ 
జింకల్ు  'మేమూ  ఒక  మంత్రం  చెబ్ుత్ము. 

మాకొక  అటుటు  ఇవవ'  అన్నెయి.   'సరే 
చెపపండ'అన్నెడు  చిననె  పంత్ుల్ు. "లేళ్ళ  వలె 
గెంత్ుచున్నెరహే  " అన ఓ మంత్రం చెపాపయి 
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జింకల్ు.   పంత్ుల్ు  వాటికీ   ఒక  అటుటు 
ఇచేచిసాడు.  మిగిల్న  ఒక  అటుటునూ   త్ను 
తినేసాడు.  

ఆ  సరికి  సాయంత్రం  అయిపోయింద్.  ఇక 
'చీకటిపడపోత్ుందేమో'  అన  వెనకిక  తిరిగి 
ఇంటికి  బ్యల్ుదేరాడు   పంత్ుల్ు.  అత్ను 
ఇల్ులి  చేరుకనే  సరికి  నజంగానే  చీకటి 
పడపోయింద్.  పంత్ుల్ు  భారయా  వాకిట్లినే 
ఎదురెైంద్-  'ఏమండీ,  కొంచెం   చదువ 
ఏమెైన్  నేరుచికన్నెరా?  అటులి  తిన్నెరా?' 

అన అడగింద్.  పంత్ుల్ు చ్ల్  సంతోషంగా 
నవవత్ూ, 'ఓ, నేను మంచి మంచి మంత్రిల్ు 
నేరుచికన్నెను.   నువవ  మంచం  మీద 
కూరోచి, నీక వినపిసాతను' అన్నెడు.  

భారయా  కొంచెం  మొహమాటంగా  మంచం  మీద 
కూరుచినే  సమయానకి,  ఇంటి  వెనక  నీడ్లోలి 
చేరి నల్బ్డాడారు దొంగల్ు. 

"త్టిచెటులి  వలె  నల్ుచున్నెరహే  "  అన 
మొదటి  మంత్రినేనె  పద్సారులి  గటిటుగా 
వల్లించటం మొదలెటాటుడు పంత్ుల్ు. 

పంత్ుల్ు  ఊరికెళ్ళడు  అనుకననె  దొంగల్ు 

బిత్తర  పోయారు. 'ఇదేంట,  పంత్ుల్ుకి  ఎల్ 
తెల్సింద్, మనం నల్బ్డ ఉన్నెమన?' అన ఆ 
దొంగల్ు  గబ్ుకకన   గుబ్ురులో 
కూరుచిన్నెరు.  

అంత్లో  పంత్ుల్ు  రెండ  మంత్రం  మొదల్ు 
పెటాటుడు-"గువవల్  వోలె  ఒద్గి 
కూరుచినున్నెరహే " అన.  

అకకడ్  దొంగల్ు  మళ్లి  వణకి  పోయారు- 

'ఇదేంటి,  ఇల్  చెపేపసుతన్నెడు?  మనం 
కనపిసుతన్నెమేమో.  పదండ  వేరే   వెపైక 
పోదాం'  అన  దొంగల్ు  దూరంగా  పాకటం 
మొదల్ు పెటాటురు. అంత్లో పంత్ుల్ు మూడ 
మంత్రం  మొదల్ు  పెటాటుడు-  "ఎల్ుకల్  వోలె 
పాకత్ున్నెరహే" అన. 

అద్  విననె  దొంగల్ు  గబ్ుకకన  లేచి  నల్బ్డ, 

వెనకిక  తిరిగి   పరుగెత్తటం  మొదల్ు  పెటాటురు- 

అంత్లో  పంత్ుల్ు  న్ల్ుగో  మంత్రం 
వల్లించసాగాడు- "లేళ్లి వలె గెంత్ుచున్నెరహే" 

అన. 

పంత్ుల్ుఇంట్లించి   పారిపోయిన  దొంగల్కి 
త్మ  సంగతి  పంత్ుల్కి  ఎల్  తెల్సిందో  ఎంత్ 
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ఆలోచించిన్  అరథాం  కాలేదు.  'పంత్ుల్ు ఏవో 
మంత్రిల్ు  నేరుచికన్నెడు'  అన  గురి 
కద్రిపోయింద్  వాళ్లిక.  వాళ్ూళ  ఊళ్ళ 
వాళ్ళగా? వాళ్లి దావరా  ఊరి జన్నకి పంత్ుల్ు 
గొపపదనం ఒకకసారిగా తెల్సిపోయింద్; గురి 
కద్రిపోయింద్.   ఉదయం  అయ్యాసరికి 
ఊరి  జన్ల్ంత్  పంత్ుల్ు  గారి  ఇంటికి 
వచేచిశారు   'పంత్ుల్ుగారూ!  మీరే  గుడకి 

పూజారిగా  ఉండాల్'  అంటూ.   'బటుటు 
చేయకండ,  ఒపపకోండ'  అన  భారయా   సౌంజఞ 
చేసే  సరికి,  పంత్ుల్ు  'సరే'  అన 
ఒపపకన్నెడు.  ఇక  ఆ  త్రావత్  ఆల్సయాం 
చేయకండా  మంచి  మంచి  మంత్రిల్నీనె 
త్వరత్వరగా  నేరేచిసుకొన,  ఆ  గుడకి 
పంత్ుల్ుగా  కదురుకన్నెడు హయిగా!
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పరిశనె:  వెంగళ్పప కండ్కటురుక  నోటును చింపి ఇచ్చిడు. ఎందుక? 
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తికక పరిశనె!
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ప ట ు టుద ల్
రచన: మకూసూద, 6 వత్రగతి, పరితిభ   మోడ్ల్సూకల్, జహీరాబ్ద.

రాజ,  రవి  ఇదదరూ  సేనెహిత్ుల్ు.  వాళ్లి 
అమామన్ననెల్ు  కూల్పన   చేసి  జీవించేవారు. 
అయిన్   రాజ   వాళ్లి  న్ననెక   చదువంటే 
ఇషటుం.   త్ను  ఎంత్   కషటుపడ  పన  చేసిన్ 
రాజను మాత్రం  బ్డకి  పంపేవాడు. 

రవి  వాళ్లి  న్ననె   మాత్రం   మొండవాడు. 

రవిన  బ్డకి పంపకండా త్నతోబ్టు పనకి 
తీసుకెళ్లివాడు.  అయితే   రవికి   చదువంటే 
చ్ల్  ఇషటుం.  పొరిదుదన   పనకి  పోత్ూనే, 

రాతిరిళ్ులి రాజ దగగరికెళ్ళ   చదువకనేవాడు. 
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ఒకరోజ  రవి వాళ్లి న్ననెక వేరే ఊళ్ళ ఏదో పన 
పడంద్.  రవిన  కూడా  వెంటబటుటుకొన 
పొరుగూరు  వెళ్ళడు.   అకకడ్  ఆయనక 
బ్గా  దాహమెైంద్. 

ఒక చెరువ  కనబ్డతే  నీళ్ులి  త్రిగుదామన   వెళ్లిరు ఇదదరూ. 

అకకడ్  ఓ బోరుడామీద  వారిసి ఉననెద్:  

  'ఈ   నీ ర ు   వి ష పూ రి త్ ం '  అన.  

అయితే  రవి  వాళ్లి  న్ననెక  చదువ  రాదు 
కదా,  బోరుడాను  పటిటుంచుకోకండా 
ముందుక వెళ్ళడు- నీళ్ుళ త్రిగేందుక.  

అంత్లో బోరుడా ముందు నల్బ్డ, ఏం రాసి ఉందో గటిటుగా చద్వాడు రవి. అద్ 
వినగానే రవి వాళ్ళ న్ననె గబ్ుకకన వెనకిక తిరిగి వచేచిసాడు. రవికి చదువ 
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రావటం  వల్లినే త్నక  పారిణాపాయం త్పిపందన గురితంచ్డు  వాళ్ళ న్ననె. 
దాంతో   ఆయన  మనసు మారింద్.  'చదువ వల్లి విజాఞనం పెరుగుత్ుంద్' 

అన  ఆయనక అరథాం అయియాంద్.

చదువనేద్  మనషికి  ఎంత్  అవసరమో 
గురితంచ్డు   రవి   వాళ్ళ   న్ననె. 
ఆ  మరుసటి   రోజ  నుండ   రవిన   బ్డకి 
పంపించ  సాగాడు  ఆయన.  బ్డలో  రవి 
చకకగా   చదువకన్నెడు.   మంచి  పేరు 
తెచుచికన్నెడు.

20

దోమ పగ!

పెదదదోమ: అద్గో  ఆ ఎరరిచొకాక  వాడున్నెడే, వాడనె  బ్గా  కటిటురా!

చిననెదోమ: మనుషుల్ందరి రకతం  ఒకటేగా, వాడనే  ఎందుక  కటాటుల్? 

పెదదదోమ: వాడు  మన  పరిధాన శత్ురివ. దోమతెరల్నె  అముమత్ున్నెడు మరి!

నవవ!
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పా రి పో యి న  గి న్ నె ల్ ు
తెన్ల్  రామకృషుణడ  కథల్ు  తెలీనదవరికి?  అయిన్  వాటిన  ఎననెసారులి  గురుతచేసుకన్నె  త్నవి  తీరదు. 

అటాలింటి ఓ కథ, అరవింద  మాటలోలి, మీకోసం..

సేకరణ: అరవింద రెడడా, 7 వత్రగతి, శరి విదాయానకేత్న సూకల్, ముకందాపరం, అనంత్పరంజిల్లి.

విజయనగర  రాజయాంలో   వరహల్యయా   అనే 
వాయాపారి ఉండేవాడు. పరిజల్ు  త్మ  అవసరాల్ 
కోసం   అత్న   దగగర  ఎకకవ  వడీడాకి   అపప 
తీసుకనేవారు.  తీసుకననె   అపప   తిరిగి 
చెల్లించడ్ంలో   కాసత   ఆల్సయామెతైేచ్ల్ు- 

బ్ల్వంత్ంగా  మరిననె  ఎకకవ   డ్బ్ుబాల్ు 
వసూల్ు   చేసేవాడ్త్ను.  అయిన్   పరిజల్కి 
మరో  ఆధారం  లేక,  ఎంత్  ఇబ్బాంద్గా ఉన్నె 
అత్నేనె   ఆశరియిసూతండేవాళ్ుళ.  పెళ్ళళ్ళక, 

పెదద  వంటల్క  అవసరమెైన  పాత్రల్నె  కూడా 
అదదక ఇచేచివాడు వరహల్యయా. వాటిన తిరిగి 
ఇవవటంలో  కాసింత్  ఆల్సయాం  అయిన్,  ఆ 
పాత్రల్ు  పాత్బ్డన్   అత్ను  చేసే  గొడ్వక 
అంత్ు  ఉండేద్కాదు.   ఈ   విషయం 
రాయల్వారి   ఆసాథానంలో   ఉననె  తెన్ల్ 
రామకృషుణడకి   తెల్సింద్.  ఎల్గెైన్ 

వరహల్యయాక  బ్ుద్ధ చెపాపల్నుకన్నెడు.

ఒక  రోజన   వరహల్యయా   దగగరికి  వెళ్లి  "మా 
ఇంట్లి   రేప   విందు  జరగనుననెద్-  అననెం 
వండ్డానకి   ఒక  పెదద  గిన్నె  కావాల్"  అన 
అడగాడు రామకృషుణడు. 

వరహల్యయాక  రామకృషుణడు   పరిచయమే. 

అయిన్  "  గిన్నెక  బ్డుగగా  పద్  బ్ంగారు 
న్ణేల్ు ఇవవండ. న్ణాల్ు ముందుగా ఇసేతనే 
గిన్నె అరువ ఇచేచిద్" అన్నెడు వరహల్యయా. 
"ఓహ!  అటాలిన్!  పద్  బ్ంగారు  న్ణాల్ు 
బ్డుగ  ఇవావల్?  అవనవనులెండ!  మీ 
పదధత్ుల్ు  మీవి"  అంటూ   ముందుగా   పద్ 
బ్ంగారు  న్ణేల్ు  చెల్లించి  గిన్నెను 
తీసుకవెళ్ళడు రామకృషుణడు.

రెండు  రోజల్  త్రువాత్  వరహల్యయా  దగగరికి 
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రెండు  గిన్నెల్ు  పటుటుకెళ్ళడు   రామకృషుణడు. 

త్ను తీసుకెళ్ళన  గిన్నెతో  పాటు  మరో  గిన్నెను 
కూడా   వరహల్యయాక   ఇసూత  చెపాపడు 
సంతోషంగా:  "మీరు  న్క  ఇచ్చిరా,  ఒక 
గిన్నె? అద్ చ్ల్ బ్రువగా ఉంటే, 'ఎందుకా' 

అనుకన్నెను.  నననె   రాతిరి   దానకి  ఈ  గిన్నె 
పటిటుంద్ !" అన. 

"రామకృషుణడు  ఇంత్  అమాయకడా?"  అన 
వరహల్యయా  సంబ్రపడపోయాడు. 

"అవనవను.  అద్  గరభుంతో  ఉండంద్  నీక 
అదదక  ఇచేచిటపపటికి. 'నువవ   త్ల్లిన,  పిల్లిన 
సరిగా  వెనకిక  తెచిచిసాతవా,  లేదా'  అన 
అనుమానంచ్ను.  మంచివాడవేలే!" 

అన్నెడు  పైెకి.  "వీడు  అసాధుయాడు  అన 
అందరూ చెబ్ుత్ుంటారు, కానీ  న్క మాత్రం 
భలే   ల్భం   కల్గించ్డు"అన  మనసులో 
అనుకంటూ.  

వారం   రోజల్   త్రావత్   రామకృషుణడు 
వరహల్యయా   దగగరికి  వెళ్ళడు  మళ్ళ-  "రేప 
మా  అమమగారి  పేరు  మీద   అననెదానం 
చేయాల్నుకంటున్నెను.  న్క   కొననె 

గిన్నెల్ు   కావాల్.  ఇద్వరకటిల్గే  అదద 
చెల్లిసాతనులెండ" అన్నెడు.

రామకృషుణడన చూడ్గానే వరహల్యయా 
ముఖం  వికసించింద్. "కొననె  కాదు;  న్  దగగర 
ఉననె  అననె   గిన్నెల్ూ  ఇసాతను-  తీసుకెళ్ళండ" 

అన త్న ఇంట్లి  ఉననె  గిన్నెల్ననెటినీ  బ్ండ మీద  
వేసి   రామకృషుణడ   ఇంటికి   పంపించ్డు 
సంతోషంగా- "ఈసారి   త్నక   ఎంత్  ల్భం 
కల్ుగుత్ుందో" అన ఆశగా ఎదురూ చూసూత 
.

పద్  రోజల్ు  గడచిపోయాయి,  కానీ 
రామకృషుణడు  గిన్నెల్నె   తిరిగి  ఇవవనే  లేదు! 
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చివరికి    వరహల్య్యా   అత్న   ఇంటికి  వెళ్ళ 
గిన్నెల్  గురించి  అడగాడు. 

"అయోయా! ఏం చెపేపద్! నువవ ఇచిచిన గిన్నెల్ు 
రాతిరికి  రాతేరి  పారిపోయాయి.  దాంతో  మా 
ఇంట్లి కారయాం కూడా జరగకండా  అయియాంద్. 

నీ  మీద  రాజగారికి  ఫిరాయాదు 
చేదాదమనుకన్నెనుగానీ,  పోనమమన 
ఊరుకన్నెను  అంతే"  చెపాపడు 
రామకృషుణడు. 

"గిన్నెల్ు  పారిపోవడ్ం  ఏమిటి?  అంత్ 
మోసం!"  అరిచ్డు  వరహల్యయా.  కానీ 
రామకృషుణడు   త్ను  చెపిపందే  చెబ్ుత్ూ 
వచ్చిడు.  ఇంక  చేసేదేమీ  లేక,  రాయల్వారి 
దగగర    రామకృషుణడ  మీద   ఫిరాయాదు   చేశాడు 

వరహల్యయా.
రాయల్వారు  వరహల్యయా   గురించి  ఆరా 
తీశారు.  రామకృషుణణణ   పిల్పించి  వివరాల్ు 
అడగి   తెల్ుసుకన్నెరు.  సంగత్ంత్ 
అరథామయాయాక, చిరునవవ నవావరు.

"నీ   గిన్నెక   మరో   గిన్నె   పటటుడ్ం 
నజమయినపపడు,  ఆ  గిన్నెల్ు  పారిపోవడ్ం 
నజం  ఎందుక  కాకూడ్దు?!"  అన 
వరహల్యయా ఫిరాయాదును కొటేటుశారు. 

వరహల్యయా   సిగుగతో   త్ల్   ద్ంచుకన్నెడు. 

త్నక  బ్ుద్ధ  చెపపడానకే  రామకృషుణడు  ఇల్ 
చేశాడ్న  అరథాం  చేసుకన్నెడు. అపపటి నుండ 
నీతిగా జీవించ్డు.
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క ం టి  బ్ ధ !

రవి: శనూ నీ ఒక చెవికోసేత ? 

శను: సరిగాగ  వినపడ్దు. 

రవి: మరి రెండు చెవల్ూ కోసేత?
శను: సరిగాగ కనపడ్దు.

రవి: ఎందుకల్?

శను: కళ్లిజోడు పెటుటుకోలేనుగా...!

ఫీ జ  బ్ ధ !

డాకటుర్: మీ గుండె  చ్ల్  నీరసంగా ఉంద్. 

కాబ్టిటు  మీక  బ్ధ కల్గించే  పనులేవీ 
చేయకండ.

రోగి: అల్గే  డాకటుర్! ముందుగా  మీ ఫీజ్  
కటటుటం  మానేసాతను!

బ్ధల్ు!
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బ కై్    క న్ నె   స కైి ల్    మే ల్ ు   
రచన: యం.చందరలేఖ, 9 వత్రగతి, అరవిందా హైసూకల్, కంచనపల్లి, గుంటూరుజిల్లి. 

రమేషకి వేగంగా పోత్ుండ్టం అంటే చ్ల్ 
ఇషటుం.   మోటార్  బైకల్ు  చ్ల్  వేగంగా 
పోత్యి కదా,  అందుకన   అత్నకి    బకై్   రేస 
అంటే  చ్ల్   ఇషటుం  . కానీ ఎంత్ ఇషటుం ఉన్నె, 
మరి    అత్నకి   బ్ండ   లేదు.  దాంతో   చ్ల్ 
బ్ధగా ఉండేద్ అత్నకి. 

అయితే   కాలేజీలో  డగ్రి   చదువకనే 
సమయంలో  అత్నకి  ఒక  అవకాశం  వచిచింద్. 

వాళ్ళ   కాలేజీ    త్రపన అత్ను   ఒక  బైక్  రేస 
పోటకి    వెళ్ళగల్గడు.  అకకడ్  పోట  పెటిటున 
కంపెనీ   వాళ్ళ  రేసింగ్  బైకల్ు  కూడా  ఇసాతరు. 

వాటిన్కిక   ఎవరు  ఎకకవ   వేగంగా  వెళ్తరో, 

వాళ్ళక  అంత్    గొపప   బ్హుమతి  వసుతంద్. 

రమేష  అందులో  గెల్చ్డు!   ఐదు   ల్క్షల్ 
రూపాయల్ు   బ్హుమతిగా ఇచ్చిరు వాళ్ుళ! 
రమేషకి  చ్ల్  సంతోషం  వేసింద్-  త్న 
చదువక  సరిపోయ్ంత్  డ్బ్ుబా 
వచిచిపడందన. 

అయితే,  అంత్లోనే    అత్నకి  ఆ  డ్బ్ుబాతో 
సొంత్  బైక్   కొనుకోకవాల్న   ఆశ   పటిటుంద్. ఆ 
పోటకి  వచిచిన  వాళ్లిలో  చ్ల్  మంద్కి  సొంత్ 
బ్ళ్ుళ  ఉన్నెయి  మరి!  వాళ్లిన  చూసి  అత్నకి 
సొంత్  బైక  కావాల్ననె    త్పన  మరింత్ 
ఎకకవెైంద్. 
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బొమమక కథ రాశాను!
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త్న త్ల్లిదండురిల్న   అడగితే వాళ్ుళ 'ఈ వచిచిన 
డ్బ్ుబా  నీదే,  నీక  ఇషటుం  వచిచినటులి 
వాడుకోవచుచి.  కానీ  చూడు,  నీక  ఇంకా 
చ్ల్  అవసరాల్ు  ఉన్నెయి,  మరిననె 
అవసరాల్ు  భవిషయాత్ుతలో  ఎదురవత్యి 
కూడా..అందుకన వీటిన వాడ్కండా పొదుప 
చేసుకంటే  నయమేమో,  ఆలోచించు" 
అన్నెరు. కానీ రమేష పటుటు విడ్వలేదు. ఎంతో 
బ్రతిమల్డ వాళ్లిను  ఒపిపంచ్డు. త్నకొచిచిన 
బ్హుమతి  డ్బ్ుబాల్తో   ఒక  రేసింగ్  బైకను 
కొన్నెడు.  ఆ    బైక్    మీద    ఎంతో    వేగంగా 
వెళ్లిటం మొదల్ు పెటాటుడు. 

మీరు  చూసే  ఉంటారు-  అల్   ఎంతో   మంద్ 
ఎనోనె   చోటలి   బైక్ల్ు నడపేందుక   పెట్రిల్ును 
వాడఉంటారు.  ఎంతో    డ్బ్ుబా     ఖరుచి 
అవత్ూ    ఉంటుంద్.  ఆ    బ్ళ్ళకి    పరితిరోజ 
పెట్రిల్      పోయించ్ల్  కదా!  మరి  ఆ 
పరితేయాకమెైన రేసింగ్ బైకలోలి  వాడే  పెట్రిల్ కూడా 
పరితేయాకమెైనదే- ఎంతో  ఖర్దైనద్. రమేష    చిననె 
చిననె     దూరాల్క    కూడా     బైక్    వాడేవాడు 
మరి! 

అల్గ,  ఇక  రమేష   ఖరుచి  పెరిగిపోయింద్. 

అంత్క ముందు న్ల్కొకసారి డ్బ్ుబాల్ు అడగి 
తీసుకనేవాడు,  ఇపపడు  పరితిరోజ  వాళ్లి 
న్ననెన  డ్బ్ుబాల్ు  అడగే  పరిసిథాతి  వచిచింద్. 

దానతోబ్టు అత్న ఆరోగయాం కూడా, మెల్లిగా 
పాడ్వవటం  మొదల్యింద్.  పొటటు  పెరిగింద్, 

కడుప  చుటూటు  కొరివవ  పేరుకననెద్,  నడుం 
నొపిప,  భుజాల్  నొపిప  మొదలైెన్యి. 

మొదట్లి  రమేషకి  ఇవనీనె  త్న  బైక  వల్లినే  అన 
తెల్యలేదు.  అయితే  కొంత్  కాల్ం  పాటు 
డాకటురలి  చుటూటు  తిరిగాక,  వాళ్ుళ  అత్నకి 
చెపాపరు-  'ఇవనీనె   జీవనశైల్  వల్లి  వచేచి 
సమసయాల్ు' అన. 

రమేషకి  ఏం  చెయాయాలో  తోచలేదు.   అయితే 
ఆ  సమయంలో   వాళ్లి  న్ననె  ముందుకొచిచి, 

త్నక  ఒక  సైకిల్ును  కొనపెటాటురు-  "రమేష, 

సకైిలే కదా అన చిననెచూప చూడ్క. సైకిల్ుక 
పెట్రిల్ు  అవసరం  ఉండ్దు.  సైకిల్ు  తొరికకటం 
వల్లి  వాయాయామం  జరుగుత్ుంద్,  శర్రం 
ఆరోగయాంగా  ఉంటుంద్.  బైకను  అమెమయియా; 
దీననె  వాడ  చూడు-  అనీనె  సరుదకంటాయి" 
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అన్నెరు. 

మొదట  రమేష  వాళ్లి  న్ననె  మాట  వినలేదు. 

అయితే  రానురాను    పెట్రిల్   ధరల్ు మరింత్ 
పెరిగాయి.  రమేష    కాలేజీ    ఫీజల్ు 
చెల్లించటానకి  కూడా   ఇబ్బాంద్గా  ఉండంద్. 

చివరికి  అత్ను  త్న  బైకను  అమేమశాడు.  ఆ 
వచిచిన  డ్బ్ుబాలో  అధిక  భాగాననె  పొదుప 
చేశాడు.  అయిషటుంగానే   సైకిల్ును    వాడ్టం 

మొదల్ు పెటాటుడు. 

ఆశచిరయాం!  ఖరుచిల్ు  త్గాగయి.  డ్బ్ుబాల్ు 
చేతిలో  మిగిల్యి.  రమేష  ఆరోగయాం  కూడా 
బ్గెైంద్. త్నకి చదువమీద ధాయాస కద్రింద్. 

అనీనె  సరుదకన్నెక,ఇపపడు  రమేషే  అందరికీ 
చెబ్ుత్ున్నెడు-  'బకై్    కన్నె   సైకిల్    మేల్ు 
కదా' అన!
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పె ట్ రిల్    స ల్ హ  
రచన: టి. సాయి హేమాంజల్, 9 వత్రగతి, అరవిందా హైసూకల్, కంచనపల్లి, గుంటూరు జిల్లి. 

హయ్    ఫ్రిండ్సూ!  నేనే,  మీ   అమామన్ననెల్క 
ఎంతో   అవసరమెైన    దానన.  మీకూకడా 
నేన్ంతో  అవసరమే!  నేను  లేకండా 
మీబైకల్ు,సూకటరులి     నడ్వవ  .  ననునె 
గురుతపటాటురా?  ఆ...నేనే   పెట్రిల్నె!  
నేను  అసల్ు   ఎటాలి  పటాటునో  తెల్ుసా, 

మీకెవరికెైన్?  సరే,  పరవాలేదు-నేనే 
చెబ్ుత్ను- "నేను   ఒక  'శిల్జ'  ఇంధన్ననె- 
అంటే  ఏంట్  తెల్ుసా?  ఎనోనె   కోటలి 

సంవత్సూరాల్    కిరిత్ం    ఈ   భూమి   మీద   ఉననె 
అడ్వల్ు అగినె  పరవత్ల్  వల్లి, భూకంపాల్వల్లి 
మన  భూమిలోత్ులోలి   కూరుకపోయి 
ఉండపోయాయి.  ఎనోనె    రాళ్ుళ    రపపల్ు 
వాటిమీద   పడ,  అధిక    పీడ్న్ననె 
కల్గించ్యి.  ఇక  అకకడ్  వాటికి  సరిపడ్ 
పారిణవాయువూ ల్భించలేదు- అటాలి అవి అనీనె 
పాక్షికంగానే     కాల్యి-  అటాలి    శిల్జ 
ఇంధన్ల్ు  నేల్ లోత్ులోలి త్యారయాయాయి. 
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అటాలి    నేను   నదుల్  ఒడుడాలోలిను,  సముదరం 
అటటుడుగులోలినూ  త్యారయి  ఉండ్టానకి 
ల్క్షల్  సంవత్సూరాల్ు  పటిటుంద్.  అటాలి  నేల్ 
లోత్ులోలి  దాకొకన  ఉననె  ననునె,  అషటుకషాటుల్ూ 
పడ  వెల్కి   తీసుకవసుతన్నెరు మీ మానవల్ు. 

అయితేనేమి,  న్  నల్వల్ు  త్గిగపోత్ున్నెయి! 

అందుకన  ననునె  త్రవివ  తీసేందుకయ్యా  ఖరూచి 
రాను రానూ పెరిగిపోత్ుననెద్.  ఇపపడు ననునె 
కొనడానకి  కూడా   భయపడుత్ున్నెరు మీరు. 

ఎందుక  అనుకంటున్నెరా  ?  న్  నల్వల్ు 
త్గిగనకొదీద   న్  ధరల్ు  అంత్గా     పెరిగి 
పోత్ున్నెయి   మరి!   ఆగండ-   ముందు 
మీక   ఓ  కథ    చెబ్ుత్ను- 

అనగనగా   ఓ  గారిమంలో   రామయయా   అనే  పేద 
వయావసాయదారుడు  ఒకడు   ఉండేవాడు. 

అత్నకి   ఇదదరు   పిల్లిల్ు.  అత్న   త్ల్లి   కూడా 
వారింట్లినే    ఉండేద్.  ఈ  కటుంబ్ననె 
పోషించటానకి   సరిపోయ్ంత్ సంపాదన లేదు 
రామయయాక.  ఎపపటికపపడు,  ఏవో  అపపల్ు 
సొపపల్ు  చేసుకొన  బ్రత్ుక  ఈడుసుతన్నెరు 
వాళ్ుళ.   

ఒక  రోజ  రామయయా  పొల్ం పనకి పోయాడు. 

అకసామత్ుతగా  ఆ    పొల్ప  మూల్ల్నుండ   ఓ 
దేవత్ వచిచి  రామయయాకెదురుగా నల్బ్డ, ఏం 
కావాలో    కోరుకోమంద్.  "ఒకోక  కోరిక 
తీరిచినందుకూ  ఒకోక  రూపాయి  ఇవావల్. 

కోరిక  ఈ  ఒకకరోజకూ  పరిమిత్ం  అయి 
ఉండాల్"  అన  నయమం  విధించింద్. 

రామయయా     ఎంతో    సంతోషించ్డు.  త్నక 
మంచి  బ్టటుల్ు,  తినడానకి  తిండ  కావాల్న 
కోరుకన్నెడు. దేవత్క రెండు  రూపాయల్ు 
ఇచ్చిడు.  రామయయా   ఇచిచిన   ఆ  రెండు 
రూపాయలీనె   తీసుకన   రెండు  కోరికల్ూ 
తీరిచింద్  దేవత్.  ఆరోజ    రామయయా   ఇంటికి 
వెళ్లిగానే  త్న  దగగరుననె  వసుతవల్నీనె   చూపించి, 

ఇంట్లి వాళ్ళక  జరిగిందంత్  చెపాపడు. 

ఇటాలి  రెండు  రోజల్ు  గడచేటపపటికి,  సంగతి 
పొరుగింటి  సీత్యయా  చెవలోలి  పడంద్. 

సీత్యయా,  రామయయాక  మిత్ురిడు.  అత్ను 
రామయయాను  కల్సి,  త్ననూ  ఆ  దేవత్క 
పరిచయం  చేయమన్నెడు.   'న్దేం 
పోత్ుంద్?'  అన   రామయయా  సీత్యయాను 
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వెంటబటుటుకెళ్ళ   ఆ  దేవత్క  పరిచయం 
చేసాడు.  ఇదదరూ  కోరికక  ఒక  రూపాయి 
చొపపన కావల్సినననె కోరికల్ు తీరుచికన్నెరు. 

అటాలి  రాను  రాను  దేవత్  వెంట  పడే  జన్ల్ు 
ఎకకవయాయారు.  చివరికి  ఆమె  రోజ  వెయియా 
మంద్కి-  రెండు  వేల్  మంద్కి  కోరికల్ు 
తీరచివల్సి వచిచింద్. 

ఇక ఆ దేవత్ సహించలేక పోయింద్. కోరికక 
ధరను  పెంచేసింద్.  అయిన్  రామయయా, 
ఇత్ర జన్ల్ు అందరూ  వేరే వాళ్ళ దగగర  అపప 
తీసుకన  మర్   వచేచివాళ్ుళ.  పరితీదీ   ఆ  రోజ 
అయిపోగొటాటుల్ గదా! 

చివరికి  ఆ  దేవత్  మనుషుల్ంటే 
విసిగిపోయింద్.  ఇక  ఇపపడు  ఎవవరికీ 
కనబ్డ్డ్ం  లేదు.  కోరికల్ు  తీరచిటం 
ఆపేసింద్.  ఇపపడు    రామయయా  గతి  నజంగా 
ఘోరమే  అయియాంద్.  తినటానకి   తిండ  లేదు; 

అపప  తీరచిడానకి   డ్బ్ుబా  లేదు.  దేవత్  అనీనె 
ఇసుతందనే నమమకంతో  పొల్ననె  కూడా  గాల్కి 
వద్లేసాడు- పన అల్వాటు త్పిప పోయింద్. 

చూసారా?  దురాశా   దు:ఖనకి  చేటు  అంటే 

ఇదే! 

ఇపపడు  న్  విషయంలో  కూడా  ఇదే 
జరుగబోతోంద్! ననునె వాడుకొనే వాహన్ల్ు 
ఎకకవ అయిపోత్ున్నెయి. ననునె  ద్గుమతి 
చేసుకొనే  దేశాల్ూ   ఎకకవ  అవత్ున్నెయి. 

ననునె  త్రవివ  తీసేందుక  శరిమ 
ఎకకవవత్ుననెద్.  కనుక  న్   ధరల్ూ 
పెరుగుత్ున్నెయి.  ఇద్  గనక  ఇల్గే 
కొనసాగితే,  నేను   శాశవత్ంగా 
మాయమవవటం   ఖయం.  అపపడు  ఇక 
ఎంత్  డ్బ్ుబా కటిటున్  ననునె  కొనడ్ం  మీ త్రం 
కాదు! 
కాబ్టిటు   ననునె   రక్షించుకోండ!  వాహన్ల్ 
ఉపయోగాననె  త్గిగంచండ. వాటి నుండ  వచేచి 
కాల్ుషాయాననె   న్శనం   చేయండ.  అపపడు 
నేను   మీతో   ఎల్లిపపడూ  ఉంటాను.  మరి 
మీరు  జాగరిత్త!  మా  భూమి  త్ల్లిన   కూడా 
జాగరిత్తగా   చూసుకోండ.  అసలే  అనేక 
రోగాల్తో  మా అమమ  బ్ధపడుతోంద్. ననునె 
వాడుకోండ,  కానీ   మితి  మీరి  కాదు! 

అరథామెైంద్ కదూ, ఉంటానక! బై!
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క ం డ్ చీ మ ల్  న్ య క డు-న ద రమ త్ ు త  ఏ న ు గ య యా
చీమలెందుక గొపపవి? ఏనుగు ఎపపడు తీసికటుటు అవత్ుంద్? ఇద్గో, ఈ గేయకథలో  ఉంద్- చూడ్ండ...

రచన: శరి  పి.యస.న్గరాజ,  సంపాదకల్ు, పరిజా సాహితి.

చీమెందుక గొపపదో- 

ఏనుగెపపడు తీసికట్టు-
విడ్మరచే చిటిటు కథ
వింటారా, పిల్లిల్ూ!

చిటటుడ్వికి  ఇటుపరికక
కొండ్వాగు కటుపకక 
ఉందండయ్  చీమల్పటటు

ఆ దరినే  ఏనుగయయా  కటుంబ్ం!

ఏనుగయయా అడుగుల్క 
నుజజునుజజు  కాకండా 
త్మ పటటును-త్మ పంత్ను
కాచుకొన్డ చీమల్ు
ఏనుగుల్ బ్రినుండ 
చెటలినూ కాపాడుత్యి!
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వేరునుండ కాండానకి 
కాండ్ం  నుంచి  కొమమల్క
కొమమల్క, రెమమల్క
చీమల్ు బ్రుల్ు తీరాయి
ఏనుగుల్ దారిన మళ్లించ్యి!

ఏనుగయయాక ఎపపటినుండ 
చీమల్ంట చీదర
పాకితే గగురాపటు
తొండానకి చీమల్ను 
చేరనీక జాగరిత్తగ

మసల్ుత్డు ఏనుగయయా!
రకరకాల్ు ఖదాయాల్ు నోటకరిచి
గింజల్ను, పపొపళ్ళను సేకరించి
ఎకకడెకకడ  తిరిగి తిరిగి
పటటులో  గదులోలి  పద్ల్ పరుచు
ముందు చూప చీమల్ద్!

క్షణం  తీరిక లేక 
శరిమిసోతననె  చీమల్ను 
ఏనుగయయా చూసాడు
హేళ్నగా  నవావడు
చిరాకగా చీదాడు
మధాయాహనెం  చెటుటునీడ్
చల్లిదనం ఈయగా 
పటటుపరికక  ఎడ్ంగా
గరికమీద  మేను వాల్చి కల్సాగ-

చీమల్  న్యకణణ పిల్చ్డు
ఏనుగయయా చిననెచూప చూసాడు
రెకక ల్ు విరుచుక క్షణక్షణం
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ఎందుకింత్ యాత్నంటు
ఏవగింప చూపాడు!

త్నల్గ ఒళ్ుళ  పెంచితే 
చింత్లే ఉండ్వంటు
అల్పమెైన చీమల్న 
అల్ుసు చేసి వాగాడు!

ఎగత్ళ్ చేసాడు
హేళ్నగా నవావడు
చీమల్ననె  ఎగిరి పడ్గ
పకక బదురు పరికకనుంచి
తొండ్ంతో ఊదాడు!

చీమల్ బ్రు చెద్రిపోయింద్
కూడన  కూడు జారిపోయింద్
చీమల్నీనె  కమిల్యి
న్యకడొచిచి  ఓదారాచిడు
కషటుం చేసే  కండ్ చీమల్ను
ఒకకటి  చేసి కూడ్దీశాడు
దండు కటిటు  ఎదురు నల్చి

హచచిరికల్ు చేసాడు!

నదరమత్ుత న మదమెకిక
ఏనుగయయా  నవావడు
ఎకసకకం చేశాడు
చిననె చీమల్ గొపపదనం  తెల్యక
హీనంగా  ఇకిల్ంచ్డు!

కండ్ చీమ న్యకడు 
గొంత్ు పెంచిచెపాపడు-

"పడుకననె  ఏనుగుకననె 
పనచేసే  చీమే మిననె"
పన  సంసకృతి  సమిషిటు త్త్వం
త్ను చీమల్ బ్ల్మంటూ
ఏనుగయయా తొండానకి 
చీమకటుటు  చ్ల్ంద్!

మంటలొచిచి  భగుగమంటే
చీమల్మంత్ గుండ్రంగా
వండ్ చుటుటుకొన  దొరిల్ులికంటూ
గండాననె గడుసాతమన
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అందరి కోసం  కొంత్మంద్మి
ఆత్మత్యాగం త్మ సొత్తన 
చీమల్ జీవన సంసకృతిలో
ఔననెత్యాననె చ్టిచెపాపడు
నీరు పొంగి పొరల్ుత్ుంటే
పొరల్ు పొరల్ుగా చీమల్మంత్
నీటి  అల్ల్పైె తేల్ుకొంటూ
ఒడుడాక  చేరే  తెల్వి త్మదన
అందరికోసం కొంత్మంద్మి
ఆత్మత్యాగం త్మ సొత్తన
చీమల్ జీవనశైల్న తెల్పగ
ఏనుగయయా  కొండ్ంత్గా  
అవాకకయాయాడు! బికకపోయాడు!

నీఅంత్ నీవన
న్ అంత్ నేనన
గౌరవాననె ఇచిచినపడె
గౌరవం వసుతందన
హిత్వ పల్ుక  చూచ్డు

కండ్ చీమ న్యకడు
పటటు లోన చీమల్ననె 
చిటికలోన కూడ్బ్ల్కి 
ఏనుగంత్గా  గుమికూడె
చీమల్ ఏనుగు రూపొంద!

సంఘటిత్ శకితరూపాననె
చీమలోలి చూసినంత్
ఏనుగయయా చల్ంచ్డు
త్న త్పపను గురితంచ్డు
లోలోపల్ గుండెజారి 
బికక బికకమన్నెడు!
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పటటుముందు చెరుక గడ్ను

బ్హుమతిగా పెటాటుడు
చీమల్తో నేసాతననె
చిరునవవతొ  కల్పాడు!

చీమల్ననె గొంత్ుకల్పి
శరిమగ్త్ం పాడారు
ఏనుగయయా పిల్లిల్తో
చిందులేసి ఆడారు
తేన్ తీపి సేనెహననె 
విందుల్ుగా చేసుకొన 
ముచచిటగా మురిసారు
ఒద్దకగా మెల్గారు!

ఎకకవ త్కకవ తేడాలొద్ల్
నేల్న అందరు ఒకకటన
నన్దాల్తో  మారు మోరిగి
కొత్తబ్టలే వేశారు
ఒకక పాటనే పాడారు!
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ఏ దో  ఓ  నొ పి ప !

టచర్: రవీ, 2364ను 9తో భాగించి 5476ను కల్పితే  ఏమొసుతంద్?

రవి: త్ల్నొపిప...! వా చి!?

వేణు: పరిమాదప  దబ్బాకి  న్ చేయి  వాచిపోయింద్.

వెంగళ్పప: ఆ వాచీ ఏ  కంపెనీద్?

నవవ!
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మో స ం  చే యా ల్ న ు కో క!
ఇల్ంటి   కధల్నె  ఎననెసారులి  చద్విన్  త్నవి  తీరదు  పిల్లిల్క.  అందున్  గొపపవారి  కథనంతో,  సీమ  
మాండ్ల్కంలో  వెల్ువడతే, మరింకేమి? ఇద్గో చదవండ,... 

సేకరణ, కథనం, సౌజనయాం  : డా.ఎం.హరికిషన,  జనవిజాఞన వేద్క, కరూనెల్ు

ఒకూరోలి   ఒక   పేదోడు,  ఒక   ధనవంత్ుడు 
వండేవాళ్ుళ,  పేదోడు   చ్న్   మంచోడు 
అంతేగాక   చ్న్   తెల్వెైనోడు.  ధనవంత్ుడు 
చ్న్   చెడడాడు   అంతేగాక   పకకనోళ్ుళ 
హయిగా   వంటే   అససూల్ు  ఓరుచికొనేట్డు 
కాదు. ఇదదరివీ  పకకపకక  ఇండేలి.

ధనవంత్ునకి   పేదోడ్ంటే   చ్న్   కోపం, 

ఎందుకంటే   పేదోడు   వననెదాంట్లి   త్ను 
తింటా,  నల్ుగురికీ  పెడ్త్,  ఎపపడూ 
అందరితో  గల్గల్  మాటాలిడుత్, కిల్కిల్మన 
నవవత్  సంబ్రంగా  వండేట్డు. 

ధనవంత్ుడు  అటాలి  కాదు. ఎపపడు  చూసిన్ 
ఎవననె   ఎటాలి   ముంచ్ల్నె...ఎటాలి   మరింత్ 
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సంపాద్ంచ్ల్నె   అన   ఆలోచిసాత  చిరాకగా 
వండేట్డు. రాతిరి  పండుకన్నె  వానకి   నదర 
గూడా   వచేచిద్  కాదు.  వాడు  పకికంట్లి  వననె 
పేదోననె  చూసి  "వీనకి  తినడానకి  పైెసా   గూడా 
లేకన్నె   పటుటుపరుపల్   మీద   పనునెకనే 
న్కన్నె    సంతోషంగా   వంటాడే"  అన  కోపం 
వచేచిద్. ఎటాలిగెైన్  సరే  వీననె   బ్ధ పెటిటు  కళ్ళలో 
నీళ్ుళ  సూడాల్ ' అనుకనేట్డు.

పేదోన   దగగర  ఒక   మంచి   బ్రగొడుడా   వంద్. 

రోజ  దాన   పాల్ు   పిండుకోన   కావల్సినంత్ 
గాసి  తోడు  పెటుటుకనేట్డు.  తినడానకి   ఏమీ 
లేకపోతే  ఆ పెరుగునే  మజిజుగ  చేసుకోన, ఇంత్ 
వపేపసుకోన  కడుప నండా  కమమగా త్గి కళ్ుళ 
మూసుకోన   హయిగా   నదురపోయ్ట్డు. 

ధనవంత్ున  కనునె  ఆ బ్రగొడుడా  మీద  పడంద్. 

ఒకరోజ  ఎవరూ  లేనద్ చూసి  మటటుసంగా  ఆ 
బ్రగొడుడాను  తీసుకోన  పోయి  చంపేసిన్డు.

పేదోడు    పొదుదనేనె   లేసి   చూసేత   ఇంకేముంద్. 

బ్రగొడుడా   ఎకకడా    కనబ్ళ్ళదు.  బైటికి 
ఎకకడకయిన్   పోయిందేమోనన   వీధి  వీధి 
వెద్కిన్డు.  ఎకకడా   కనబ్ళ్ళదు.  ఆఖరికి 

ధనవంత్ున   ఇంటి   వెనకాల్   ద్బ్బాలో   దాన 
చరమం  కనబ్డంద్.  వాడు ఒకకమాట  కూడా 
అనకండా   ఆ  చరామననె   తీసుకోన   ఇంటికి 
వచిచిన్డు.  దాననె   శుభరంగా   కడగి 
పకకవూరిలో    ఎంత్కో   ఒకంత్క 
అముమదామన   తోళ్ళ   వాయాపారి  దగగరికి 
బైల్ుదేరిన్డు.

కానీ  అపపటికీ సాయంకాల్మెైంద్. వూరు 
దాటి  కొంచం దూరం  పోయిన్డ  లేదో  చీకటి 
పడంద్.  చీకట్లి   పోవడానకి   భయపడ 
ఎందుకయిన్  మంచిదన  ఒక  పెదద చెటుటు  ఎకిక 
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పైెన   కొమమల్   మధయా   కనబ్డ్  కండా 
కూరుచిన్నెడు.  కాసేపటికి   కొంత్మంద్ 
దొంగల్ు   అకకడకి   వచిచిన్రు.  చెటుటు   కింద 
కూచోన   ఎకకడెకకడ  నుంచో   దోచుకొన 
వచిచిన   సొమమంత్   ముందు   కపేపసుకన 
పంచుకోసాగిన్రు.  ఇదంత్   పైె  నుంచి 
చూసోతననె   పేదోడు  "ఓ"  అన   గటిటుగా   అరుసాత 
"రేయ్...ఎవరారి  న్  చెటుటు  కిందకే  వచిచిన్రు. 

మిమమల్నె   నల్ుచుకోన  తింటా"  అంటూ 
చేతిలోన   బ్రగొడుడా   చరమం   దఖీమన   వాళ్ళ 
మధయా  పడేసిన్డు.  దాననె   చూసాతనే   వాళ్ుళ 
అద్రిపడ  "ఓరిన్యనోయ్...  పైెన   ఏ 
రాక్షసుడ   కూరోచినుననెటులి  న్నెడు. 

బ్రగొడుడాను  తిన  చరమం  పాడేసిన్డు. కింద్కి 
గనుక   వచిచిన్డ్ంటే   మన   పన   అంతే"  అన 
భయపడ   ఎకకడవకకడ్   వద్లేసి   త్ల్   ఒక 
ద్కక  చించుకోన  పారిపోయిన్రు. వాళ్ళటాలి 
ఉరకడ్ం  ఆల్సయాం  పేదోడు  టకటకటక  చెటుటు 
ద్గి   అకకడుననె   బ్ంగారమంత్   గబ్గబ్గబ్ 
మూట   గటుటుకోన    చకకగా   ఇంటికి 
చెకేకసిన్డు.

ధనవంత్ుడు   పొదుదనేనె   లేసి   చూసేత 
ఇంకేముంద్..  పేదోడు   ఇంత్క   ముందు 
కన్నె  సంబ్ంరంగా  ఇంటి  ముందు  కూరోచిన 
పంచభక్ష  పరమాన్నెల్ు  తింటా  కనబ్న్నెడు. 

అద్  చూసి   ధనవంత్ుడు   "ఏమిరా...అంత్ 
సంబ్రంగా   కల్ుకత్   వన్నెవ  ఏమెంైద్" 

అన్నెడు.  దానకి   వాడు   కిల్కిల్కిల్మన 
నవవత్   "ఏం   లేదన్...  ఈ   మధయానే 
రోగాలొచిచి   చుటుటు   పకకల్   వూళ్ళలో 
పశువల్నీనె   ఒకకటి   గూడా   మిగల్కండా 
చచిచిపోయిన్యంట. 

దాంతో  పటనెంలో  పశువల్  చరామల్క  ఎకకడ్ 
లేన  గిరాకీ  వచిచింద్. న్క  కావాల్ంటే  న్క 
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కావాల్ంటూ  ఎగబ్డ   న్   బ్రగొడుడా  చరామననె 
వేయి   బ్ంగారు   వరహల్చిచి  కొనుకక 
పోయిన్రు.  అబ్బా...  న్క   ఇంకొననె 
పశువల్ు   గనుక   వననెంటే   దబ్బాక   పెదద 
జమీందారున  అయిపోయ్ట్ననె" అన్నెడు.

ఆ  మాటల్ంటానే  ధనవంత్ునకి  ఎకకడ్  లేన 
ఆశా   పటుటుకొచిచింద్.  వాన   దగగర  వంద 
బ్రగొడులిన్నెయి  వెంటనే  అననెటినీ   చంపించి 
చరామల్నీనె   బ్ండ   మీదేసుకోన   సంబ్రంగా 
పటానెనకి   పోయిన్డు.  పోయి   చూసేత 
ఇంగేముంద్  అకకడ్   ఒకకడు   గూడా 
పల్కరించేట్డు  లేడు.  వూకిసాతమన్నె 
తీసుకనేట్డు లేడు. దాంతో  వానకి పేదోడు 
దబ్బాక దబ్బా తీసిన్డ్న  అరథామెైంద్. కోపంగా 
బ్ుసల్ు  కొడ్త్  ఇంటికి వచిచిన్డు.

ఒకరోజ  ఇంట్లి  ఎవరూ  లేనద్  చూసి  పేదోన 
ఇంటిన  మొత్తం   త్గల్  బటిటున్డు.  పేదోడు 
వచిచి   చూసే  సరికి   ఇంకేముంద్   మొత్తం 
బ్ూడదయిపోయింద్.  అల్   చేసింద్ 
ధనవంత్ుడే  అన  తెల్సిన్  వాడు ఒకకమాటా 
అనలేదు.  గముమన   ఆ  బ్ూడదనంత్ 

సంచుల్కెత్ుతకోన బ్ండలో  వేసుకోన  వూరి బటై 
ఎకకడ్యిన్  పారేదాదమన  బైల్ుదేరిన్డు.

అటాలి  పోత్  వంటే  దారిలో  ఒక  వాయాపారి  బ్ండ 
మీద  మూటలేసుకోన  ఎదురుగా  వచిచిన్డు. 

వాడు  పేదోననె   చూసి   "ఏమున్నెయి  ఆ 
సంచులోలి"   అన్నెడు.  పేదోడు  నవవత్ 
"రత్నెల్ు,  వజారిల్ు"  అన్నెడు.  దానకా 
వాయాపారి   "అల్గా   న్  మూటలోలి   బ్ంగారం 
వంద్.  నువవ   న్క   రత్నెల్ు,  వజారిల్ు 
ఇసాతవా...నేను   నీక   బ్ంగారం  ఇసాత" 
అన్నెడు. పేదోడు  సరే  అన్నెడు. దాంతో  ఆ 
వాయాపారి   "అయితే   బ్ండులి   మారుచికందాం 
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రా"  అంటూ   త్న   బ్ండ   పేదోనకిచిచి,  పేదోన 
బ్ండ త్ను  తీసుకోన  పోయిన్డు.

త్రువాత్   రోజ   పొదుదనేనె   ధనవంత్ుడు   లేసి  
చూసేత   ఇంకేముంద్..పేదోడు   పటుటుబ్టటుల్ు 
కటుటుకోన  వందమంద్   పనోళ్ళతో  కొత్త  ఇంటి 
కోసం  పన్దుల్ు  త్వివసాత  కనబ్న్నెడు. అద్ 
చూసి   ఆశచిరయా  పడుత్ూ  "ఇదేంద్రా..ఇంత్ 
పెదద   ఇంటి   కోసం   ఇంత్   మంద్తో   పన 
చేయిసాత   వన్నెవ.  అంత్  డ్బబాకకడద్" 

అన్నెడు. దానకి  వాడు  కిల్కిల్  నవవత్  "ఏం 
లేదన్...పకూకరోలి  ఒక  వాయాపారికి  బ్ూడదతో 
చ్న్  పన  బ్డందంట.  దాంతో  సంచి  సంచి 
బ్ూడదక   సంచి   సంచి   బ్ంగారం   ఇసాతనన 
బ్ంగారం   మూటల్ు   బ్ండ   మీదేసుకోన 
తిరుగుత్ూ  వన్నెడు" అన్నెడు.

అల్గా   అన   ఆ  ధనవంత్ుడు  వాన   బ్ంగళ్  
మొత్తం   త్గుల్బటుటుకొన   బ్ూడదను   ఏడు 
బ్ండ్లిక  ఎత్ుతకోన పకూకరికి  బైల్ుదేరిన్డు. 

అడ్విలో   వాయాపారసుతడు  బ్ంగారు  మూటలోత 
పోత్  వన్నెడు.  వాననె   చూసి   ధనవంత్ుడు 
"ఏం   వాయాపార్...నీ   బ్ంగారు   మూటలోత   న్ 

బ్ూడద   మూటల్ు   మారుచికందామా" 

అన్నెడు   నవవత్...  దాంతో   వాడు 
ఇంత్కముందు   మోసం   చేసింద్ 
వీడేననుకోన   "దొంగబ్డ్వా!   సారిసారికి 
మోసపోవడానకి   నేనేమన్నె   వెరోరిననె 
అనుకంటున్నెవా"  అంటూ   పటుటుకోన 
త్ననెనచోట   త్ననెకండా   మెత్తగా   త్ననె 
పంపించిన్డు.

ధనవంత్ునకి  కోపం  పెరిగిపోయింద్. ఈ సారి 
వీన   సంగతి  అట్  ఇట్   తేల్చి 
పారేయాల్నుకన్నెడు.  ఆ రోజ  రాతిరి  బ్గా 
చీకటి  పన్నెక,  అందరూ   పండుకన్నెక 
చపపడు  కాకండా  అడుగులో   అడుగు 
వేసుకంటా  పోయి,  వాన   ముకకక 
మత్ుతమందు   చూపి,  కాళ్ూళ   చేత్ుల్ూ 
కటేటుసి,  వూరవత్ల్   వననె   ఒక   పెదద   బ్విలో 
పాడేసిన్డు.  కానీ   పేదోన   అదృషటుం   కొదీద 
అందులో   నీళ్ుళ  లేవ.  మెత్తన   గడడా   మీద 
పన్నెడు.  మత్ుత   త్గగగానే   పేదోడు   లేచి 
నోటితో  త్ళ్ుళ ఇపపకొన్నెడు.  పైెకి   లేసుతంటే 
కాళ్ళక   ఏవో   త్టుటుకన్నెయి.  ఏమబ్బా  అన 

39



కొత్తపల్లి  - జనవరి 2013

చూసేత  ఇంకేముంద్...  ఎపపడ   ఎవరో 
దాచిపెటిటున   ల్ంకె  బిందల్ు  కనబ్న్నెయి. 

అవనీనె   మూటగటుటుకొన   కాపాడ్ండ 
కాపాడ్ండ...  అంటూ   గటిటుగా   కేకల్ు 
పెటటుసాగిన్డు. దారిలో  పోత్ వననె  కొందరు 
ఆ  అరుపల్ు  విన  లోపల్కి   త్డేసి   వాననె 
కాపాడన్రు.

ధనవంత్ుడు   త్రువాత్   రోజ   పొదుదనేనె   లేసి  
చూసేత  ఇంకేముంద్... పేదోడు ఇంటి ముందు 
కూచోన   ల్ంకెబిందలోలిన  వరహల్ు 
లెకకబడుత్   కనబ్న్నెడు.  అద్  చూసి 
ఆశచిరయాపోయిన  ధనవంత్ుడు  "ఈ వరహల్ు 
ఎకకడవిరా"  అన్నెడు.  దానకి   వాడు 
కిల్కిల్మన   నవవత్  "నననె  ఎవరో   ననునె 
ఎత్ుతకోన   పోయి  వూరి  బైటి   బ్విలో 
పాడేసిన్రు.  ఆ  బ్వి  అటాలింటిటాలింటి 
మామూల్ు బ్వి  కాదు.  సవరాగనకి   దారి  వననె 

బ్వి. నేను లోపల్  పడ్గానే  చనపోయిన  మా 
త్త్   ముత్తత్ల్ంత్   వచిచి   సవరాగనకి 
తీసుకపోయిన్రు.  పొదుదన   తిరిగి  వచేచి 
ముందు   ఇద్గో   ఈ  ల్ంకెబిందల్ు 
ఇచిచిన్రు" అన్నెడు సంబ్రంగా.

దాంతో  ఆ ధనవంత్ునకి ఆశ పటిటుంద్. ఆ 
రోజ   రాతిరి   ఎవరికీ   చెపపకండా   పద్  గోన్ 
సంచుల్ు  తీసుకోన  పోయి  ఎగిరి  బ్విలో 
దుంకిన్డు.  కానీ  పాపం...వాన   దురదృషటుం 
కొదీద   పోయి  ఒక  పెదద   బ్ండ్  మీద   పన్నెడు. 

అంతే...త్ల్  పగిల్  అకకడకకకడే 
చచిచిపోయిన్డు.
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ఉ పా ధా యా య  ల్ క్ష ణ ం  
ఎటాలి  చెబితే  విదాయారుథాల్క  అరథామౌత్ుందో  గమనంచుకొన,  అటాలి  చెపపటం  మంచి  ఉపాధాయాయుల్  ల్క్షణం. 

అల్ంటి ఓ చకకన గురువ కథ, ఇద్గో- చదవండ.. 

రచన:రమాదేవి, సూకల్ అసిసటుంట్  జిల్లి పరిజా పరిషత్  సకండ్ర్ పాఠశాల్, త్రాల్పల్లి, హనమకొండ్, వరంగల్. 

విద్షా   రాజాయాననె   పరిపాల్ంచే   జగన్నెధ 
మహరాజ   పరిజల్ను  కననెబిడ్డాల్కంటే  మిననెగా 
చూసుకనేవాడు.  ఆయన  పాల్నలో  రాజయాం 
సుభిక్షంగా ఉండేద్.  

పరిజల్ందరూ   సంతోషంగా  ఉన్నె,  రాజ 
మాత్రం   ఎపపడూ  విచ్రంగా   ఉండేవాడు: 

కారణం, త్న  నల్ుగురు కొడుకల్ూ  చదువ 
సంధయాల్ు  లేకండా   తిరగటం.  ఒకకరికీ  పొటటు 
పొడసేత   అక్షరం   ముకకరాదు.  'రేప  త్నక 
వృదాధపయాం   వచ్చిక,  ఇల్ంటి   అయోగుయాల్క 
రాజయాభారం   ఎల్   అపపగించేద్?  పరిజల్ 
గతేంటి?'  అన   రాజగారి   బ్ధ.  'వీళ్ళక 
ఎవరెైన్   విదాయాబ్ుదుధల్ు   నేరిపంచగల్రా? 
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వీళ్ళను    వివేక   వంత్ుల్ుగా   తీరిచిద్దదలేరా?' 

అన కనపించిన  పరితి పండత్ుడనీ  అడగేవాడు 
రాజ.  అయిన్  రాజకమారుల్ 
దుందుడుకదనం,  మంక  పటుటు  చూసాక, 

సరేనన  ఏ  పండత్ుడూ  ముందుక  రాలేదు. 

ఎవవరూ  సాహసించ  లేదు. 

ఇటాలి  చ్ల్  కాల్ం  గడచ్క,  'నేను 
పరియతినెసాతను'  అన  ముందుకొచ్చిడు, 

విదాయాధరుడు   అనే   గురువగారొకరు. 

'రాజకమారుల్క   విదాయాబ్ుదుదల్ు   నేరిప 
పరియోజకల్ను   చేసాతను'  అన  వాగాదనం 
చేసాడాయన. 

ఆ  సరికి  రాజకమారుల్ు   రోజ   పావరాల్ు 
ఎగుర  వేసూత   ఆడుకంటున్నెరు.  పరితిరోజ 
వారికి   అదే   వాయాపకం.  విదాయాధరుడు   వారి 
వదదక   వెళ్ళ   త్నుకూడా   పావరాల్ు 
ఎగురవేయడ్ం   పారిరంభించ్డు.  త్వరలోనే 
వారికంటే  బ్గా  ఎగరవేసి,  వారి  మననెన 
పొందాడాయన.  అల్   వారితో   సేనెహం   చేసి 
వారితో   కల్సిపోయాడు.  ఒకరోజన  ఆయన 
"మీక నేనొక పావరాల్ పోట పెడ్త్ను. మీరు 

సిదధమేన్?" అన  అడగారు వాళ్లిను.

"ఎటాలింటి  పోటకెైన్  సరే,  మేము   సిదధం. 

చెపపండ   ఏం  పోట?"  అన్నెరు 
రాజకమారుల్ు   ఉత్సూహంగా. 

"ఇద్గో  తెల్ుగు  భాషలో  అక్షరాల్ు  ఇల్ 
ఉంటాయి.  ఇద్  'అ'  ఇద్  'ఆ',  ఇ,  ఈ, 

ఉ...........ఇద్గో,  ఇద్  'ఱ'.  ఇటాలి  ఉననె 
మొత్తం   అక్షరాల్నూ   ఒకొకకకదానీనె    ఒకోక 
అటటుమీద   వారిసి   పావరాల్   కాళ్ళక   కటిటు 
ఎగురవేశాను. ఇపపడు  మీలో  'క' అక్షరం  గల్ 
పావరాననె   తెచిచి  చూపిన   వాళ్లిక  ఓ  చకకన 
బ్హుమతినసాతను" అన్నెడు విదాయాధరుడు. 
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ఇంకేముంద్?  రాకమారుల్ు  పావరాల్ 
వేటలో  పడాడారు-  అందరూ   ఉత్సూహంగా 
'క'పావరాననె   వెత్కడానకి   బ్యల్ుదేరారు. 

కనబ్డ్డా  పరితి  పావరానీనె పటుటుకొన  దానకి   కటిటు  
వననె   అక్షరాననె   పరిశల్ంచటం  మొదల్ు 
పెటాటురు.  అటాలి   త్వరలోనే   ఏ  అక్షరం  ఏమిట్, 

దాననె  ఎల్  చదువత్రో  తెల్ుసుకన్నెరు. 

ఇంక  ఆ  త్రావత్   ఒకొకకక   రోజన్ 
గురువగారు   వాళ్ళక    ఒకోకరకం   పోట 
పెటాటురు.  మొదట  అక్షరాల్ు,  ఆ  త్రువాత్ 

పదాల్ు,  వాకాయాల్ు,  వాయాకరణం, 

నీతిసూకతల్ు....ఇటాలి   అనీనె   అంద్ంచ్రు 
వాళ్లిక.  రాజకమారులోలి   నేరుచికోవాల్నే 
ఉత్సూహం   కల్గింద్. 

ఇక  ఆపైెన  విదాయాధరుడ  పన  సుల్భమెైంద్. 

కరమంగా   అందరూ   మంచి 
విదాయారుథాలైెపోయారు.   సకల్శాసాత రాల్ు, 
వినయ   విధేయత్ల్ు,  మరాయాద-మననెనల్ు 
నేరుచికొన గొపప  రాజనీతిజఞల్యాయారు. 
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నీ ళ్ ళ తో  వె ల్ గే  ప రిమి ద ల్ ు  
రచన:S.శంకరశివరావ, ఉపాధాయాయుడు, ఇందరజాల్కడు,బ్దదల్పరం, కనగానపల్లి, అనంత్పరం జిల్లి.

శరిశైల్ం  మల్లికారుజున   సావమిన  దరిశించు- 

కోవడానకి   త్మ  వాహన్ల్లో   ఎంతో   మంద్ 
వెళ్ుత్ుంటారు. ఘాటు రోడుడా  ఎకేక ముందు 
పెదద  వేప   చెటుటు   వసుతంద్.  వేప  చెటుటు   పకకనే 
కొండ్మీద్నుంచి   సననెన   నీళ్ళ  పాయ 
ఎపపడూ    పరివహిసూత   ఉంటుంద్.  అకకడే 
"కనుమ  గంగమమ"  పేరుతో  కొండ్   చరియ 
ద్గువన  ఓ  విగరిహం   వెల్సింద్.  గంగమమ 

విగరిహనకి   నత్యాం   పూజల్ు   చేసుతంటాడు  ఓ 
సాధువ,  త్న   సహచర   బ్ృందంతో.  శరిశైల్ం 
వచేచి పోయ్  వాహన్ల్ వాళ్ుళ   ఇంజన  వేడన 
త్గిగంచు  కోవడానకి   కొంత్  సేప   అకకడ్   ఆపి 
విశారింతి తీసుకన  వెళ్ుతంటారు. 

హరతి  పళ్ళంలో   పసుప-కంకమ   తెచిచి, 

వాహన్ల్   సీటురింగ్  మీద   బొటుటు  పెటిటు 
యాతిరికల్తో   మాటామంతి  కల్ుపత్డు 
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సాధువ. 

ఆ రోజన కొత్తగా  తెచిచిన  "ఇనోనెవా" వాహనం 
ఒకటి  వచిచి  ఆగింద్ అకకడ్.  భార్కాయం గల్ 
సీతరాల్ు,  పరుషుల్ు  ద్గారు  కారులోంచి.  వారి 
ఆభరణాల్ను,  దుసుతల్ను  చూసేత 
తెల్ుసుతననెద్-  వాళ్ుళ  మంచి   ధనవంత్ుల్ు 
అన.  కారు   ద్గగానే   వాళ్ుళ  వెళ్ళ   వేపచెటుటు 
కింద ఉననె  రాతికటటు మీద కూరుచిన్నెరు. 

సాధువ  మాటల్ు  కల్పాడు  వాళ్లితో-  "ఏ 
ఊరు  బ్బ్ూ, మనద్?" 

"హదైారిబ్ద!" జవాబిచ్చిడు పెదాదయన. 

"చ్ల్   దూరం   నుండ   వసుతన్నెరే?"  మళ్ళ 
పల్ుకరించ్డు సాధువ. 

"అవను!" బ్దుల్చ్చిడు పెదాదయన. 

"ఇకకడ్   ఆగారు  మీరు-  ఇక   నుండ   అంత్ 
శుభమే  జరుగుత్ుంద్.  ఈ   గంగమమ  త్ల్లి 
చల్లిన  చూపల్ు  మీ  మీద  పడాడాయి. ఇక  మీరు 
పటిటుందల్లి  బ్ంగారమే అవత్ుంద్" అన్నెడు 
సాధువ.  "అమమవారి   హరతి   తీసుకొన 
వెళ్ుదురు  గాన  రండ!"  అన  వాళ్ళను 

పిల్ుసూత. 
అందరూ సాధువ వెంట న్ల్ుగడుగుల్ు వేసి 
గంగమమ  త్ల్లి  ముందు  నల్బ్డాడారు.  ఆ  త్ల్లి 
ముందు  మటిటుతో  చేసిన   కొత్త  పరిమిద  ఉంద్. 

దానలో   "వతితన"  వేసాడు  సాధువ.  ఆపైెన 
చెల్మలోంచి   నీళ్ుళ  తెచిచి  పరిమిదలో పోసాడు. 

"ఏంద్ సావమీ! పరిమిదలో  నీళ్ుళ  పోశారు? 

నూన్కాన,  న్యియాకాన  పోయాల్  కదా? 

నీళ్లితో   పరిమిదలెల్  వెల్ుగుత్యి?" 

అడగాడు  ఖదదరు  చొకాకలోన   పెదాదయన, 

నవవత్ూ. 

"గంగమమ  త్ల్లి   మహిమ   కల్ద్  న్యన్. 
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ఈల్ంటి  మహిమను  అందరికీ  చూపించదు 
గంగమమ!"  జవాబిచ్చిడు  సాధువ- 

"గంగాధర్!  నీ  జబ్ులో   ఉననె   అగిగపెటటుతో   ఈ 
పరిమిదను  వెల్గించు!" అన జోడసూత.  
కారు యజమాన గంగాధర్ నవెవరపోయాడు. 

"సావమీ! న్ పేరు త్మరికి ఎల్ తెల్సింద్? న్ 
జబ్ులో  ఎకకడ  ఉననె   అగిగపెటటు   గురించి  ఎల్ 
కనుకకన్నెరు  త్మరు?"  నేరుగా 
పరిశినెంచ్డు ఆశచిరాయాననె ఆపకోకండా.  

"న్దంటూ   ఏమీ  లేదు-  అమమ  న్  చేత్ 
పల్కిసుతంద్  న్యన్!"  అన్నెడు  సాధువ. 

అందరూ  ఆశచిరయాంగా  చూసూతండపోయారు. 

"వెల్గించు,  దీపం!"  అనగానే   భకిత   భావంతో 
దీపం వెల్గించ్డు  గంగాధర్. 

నూన్  బ్దుల్ు  నీళ్ుళ  పోసిన  పరిమిద 
ద్వయాకాంతిల్  వెల్ుగుతోంద్.. 

"ఇక  గంగమమ త్ల్లి  నీడ్  నీమీద  పడంద్! నీవ 
మాత్రం  అమమక  నీడ్గా  ఉండాల్!పోయిరా" 

అన్నెడు సాధువ. 

"అల్గే   సావమీ!  న్  వంత్ుగా   ఏం  చేయాలో 

ఆజాఞపించండ-  చేసాతను"  బ్దుల్చ్చిడు 
గంగాద్రి. 
"అమమవారికి   ఆభరణాల్ంటే   పీరితి.  అందుక 
నీవదద  వననె  బ్ంగారం ఇచ్చివంటే  అమమవారికి 
ముకక  పడ్క,  మంగళ్  సూత్రిల్ు 
చేయిసాతను"  అన్నెడు  సాధువ. 

"సంశయించకండ,  అనుమానంచకండా 
ఏద్ ఇవవబ్ుదధయితే అదే ఇవవండ. సంశయిసేత 
అమమక  కోపం  వసుతంద్" చెపాపడు సాధువ. 

సాధువ  చెపిపన   మాటల్క   భయమేసింద్ 
గంగాధర్ భారయాక. "ఏమండీ! ఎల్గూ వచిచి 
ఆగాం- మీ చేతిలో ఉననె  "బ్ రిసలెట్" ఇవవండ! 

అమమవారికి!"  అంద్   గంగాధర్    భారయా 
అననెపూరణ,  భయంతోట,  భకితతోట. 

"అవనవను-అద్  కరెక్టు" అన్నెరు  అందరూ. 

అయిషటుంగానే   పద్త్ుల్ల్ుననె   బ్ంగారు 
బ్ రిసలెట్న  సాధువక   ఇచేచిసి  అకకడ్   నుండ 
కద్ల్రు గంగాధర్ అండ్ ఫ్యామిల్. 

వాళ్ుళ  అటు  వెళ్ళక,  ఆ   బ్ంగారంతో 
అడ్విలోకెళ్ళ, పద్ నముషాల్ త్రువాత్  తిరిగి 
వచ్చిడు సాధువ. వసూత వసూత  త్నతో పాటు 
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ఓ  గుడ్డాసంచి  తీసుక  వచ్చిడు.  అందులో 
ఏదో  వసుతవ వంద్. సాధువ ఇపపడు  చ్ల్ 
హుషారుగా   ఉన్నెడు.  గంగమమ   ముందు 
కూరుచిన   'ఎవరు   వసాతరా!'అన   ఎదురు 
చూడ్టం మొదల్ు పెటాటుడ్త్ను. 

అంత్లోనే   సాధువ   పంట   పండసూత 
వచ్చియి- రెండు నల్లిన  బొలెరో  వాహన్ల్ు. 

రెండూ  వేపచెటుటు   కింద   ఆగాయి. 

బిల్బిల్మంటూ వాటిలోంచి ద్గారు  పిల్లిల్ూ-

పెదదల్ు.  అందరూ  చెటుటుకింద   ఉననె   అరుగు 
మీద   కూరుచిన  త్ము  తెచుచికననె 
ఫల్హరాల్ు  తిన్నెరు.  వాళ్లిలో   ఒకావిడ్ 
మటుక   ఏమీ  తినకండా  పడుకన ఉననెద్. 

ఆమెనే  నశిత్ంగా  గమనంచ్డు సాధువ. 

అటుపైెన  ఆ  బ్ృందంలోన  వారితో   మాటల్ు 
కల్పాడు-  "న్యన్!  అమామయికి 
ఏమెైంద్?  ఫల్హరం   తినకండా 
పడుకంద్!" అడగాడు. 

"ఆరోగయాం  సరిగాలేదు సావమీ!" బ్దుల్చిచింద్ 
అమామయి త్ల్లి ల్ల్త్బ్యి. 

"ఆ  అమామయిన  ఇకకడకి   తీసుకరండ! 

గంగమమత్ల్లి  'బ్ండారు'  ఇసాతను!"  అన్నెడు 
సాధువ.  

ఎవరూ   మాటాలిడ్లేదు. 

"అమామయికి   ఎవరో   చేత్బ్డ  చేసారు. 

అందుకే    ఏనుగుల్  వననె  అమామయి 
-పీనుగుల్ అయియాంద్!" చెపాపడు సాధువ. 

అంతే,  జీపలోలివచిచిన  పెదదవాళ్లిందరూ   ఒకక 
ఉదుటున  లేచ్రు-  "నజం   సావమీ! 

అమామయి  చ్ల్  బొదుదగా  ఉండేద్. ఇపపడు 
ఇల్  అయియాంద్"  అన్నెడు అమామయి  త్ండరి 
ఆనందబ్బ్ు.   "ఇద్   మాత్రం   కరెకటుగా 
చెపాపవ  సావమీ!"  వంత్పల్కాడు  అమామయి 
బ్బ్యి 'వినోదబ్బ్ు'. 
అందరూ  ఆ  అమామయిన   తీసుకవచిచి 
గంగమమ  ముందు  కూరోచిబటాటురు. పరిమిదలో 
నీళ్ుళ  పోసాడు  సాధువ.  ఆనందబ్బ్ు, 

వినోదబ్బ్ు  ఒకరి  మొఖం  ఒకరు 
చూసుకన్నెరు అరథాంకాక. 

అంత్లో   అగిగపెటటు  తీసి   దీపాననె   వెల్గించ్డు 
సాధువ.  నీళ్ళతో   దీపం   వెల్ుగుతోంద్. 
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దాంతో  అననెదముమల్దదరికీ  గురి  కద్రింద్. 

"సాధువ   చెపేపదంత్  నజమే" 

అనపించింద్పపడు  వాళ్లిక.  ల్ల్త్బ్యి, 

ఆనందబ్బ్ుల్ు   సాధువ  కాళ్ళక 
మొకకకన్నెరు.  "సావమీ!  నీవే   మాక 
ద్కక.  ఈ   అమామయికి   పటిటున   పీడ్   విరగడ్ 
చెయియా!" అరిథాంచ్రు భారయాభరతల్దదరు. 

"సరే, నేను  చెపిపనటులి  చెయయాండ" పల్కాడు 
సాధువ. సరే  అంటు త్ల్ూపారు అందరూ. 

గంగమమ   ముందు   ముగుగపోశారు.  మధయాలో 
అమామయిన   కూరోచిబటాటురు.  మంత్రిల్ు 
చదవడ్ం  పారిరంభించ్డు  సాధువ.  సంచిలో 
నుండ  పీచు వల్చన  టంకాయ తీసాడు. "ఓం 

కీరిం  భీం  ఫట్"  అన   మంత్రిల్ు   వల్లిసూత 
టంకాయ మీద  నీళ్ుళ  చల్లిడు  సాధువ. 

అంతే- "ఫట్"  మన  శబ్ధం   చేసూత  బ్ంబ్ుల్ 
పేల్పోయింద్ టంకాయ. 

"చూశారా!  పిశాచి  వద్ల్  పోయింద్. 

వెనుకక   తిరిగి   చూడ్కండా   వెళ్ళండ" 

అన్నెడు సాధువ. 

"మీ  రుణం  ఎల్  తీరుచికోము  సావమీ!" 

అడగారు ల్ల్త్బ్యి ఆనందబ్బ్ు. 

"అమామయి పెటుటుకననె  నగల్తో    అమమవారిన 
అల్ంకరించి  వెళ్ళండ.  మీక  ఇక ఏ ఎదురూ 
ఉండ్దు" అన్నెడు  సాధువ. 

భకితభావంతో  పరవశించిపోయారు  వాళ్ుళ. 
అమామయి   నగల్ను  ఒల్చి  గంగమమత్ల్లిన 
అల్ంకరించబోయారు-  అంత్లోనే   ఘాట్ 
రోడుడాలో  గసీత  త్ురుగుత్ుననె  S.I ఉత్తం రాథోడ్ 
జీప అకకడ్ ఆగింద్. జీపలోంచి ద్గిన S.I. ఆ 
బొలెరో  వాహన్ల్  గుంపను,  సాధువను 
చూసి  "ఏం  జరుగుతోంద్  ఇకకడ్?"  అన 
గద్దంచి అడగాడు. 
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నీళ్ుళ  నమిల్డు  సాధువ. S.I పరిసరాల్ను 
గమనంచి   "క్షుదరపూజ  చేయించ్రా?"  అన 
అడగాడు  ఆనందబ్బ్ును. 

"అబ్బా!  అల్ంటిదేమీ   లేదు  సార్!"  అంటూ 
కథ  మొత్తం  చెపాపడు  వినోదబ్బ్ు. 

"ముందు  మీ  నగల్నీనె   వెనకిక   తీసుకోండ!

తీసుకోండ్మామ!!"  అంటూ   చెపపకొచ్చిడు 
S.I-  "మీల్ంటి  వాళ్లిను   ఎందరినో  మోసం 
చేసి   వంటాడు   వీడు.  వీడు   చేసే 
మాయాజికకల్ను  నజమన   నమామరు   మీరు. 

వీడు  మిమమల్నె  పిచోచిళ్ుళ  చేసాడు. మీ నగల్నె 
మీరు  తీసుకొన  వెనకిక  తిరిగి  చూడ్కండా 
వెళ్ళండ-పోండ!"  అన్నెరు  S.I గారు- "జీప 
ఎకకరా!  సేటుషనకి   తీసుకెళ్ళ   కమేమసేత   నజం 
కకకత్వ!"  అన  సాధువన్కికంచి  త్న 
జీపను దౌడు తీయిసూత. 
ఘాట్రోడుడా దాటిన  త్రువాత్  'ధాబ్ హటల్' 

దగగర  ట  త్రిగడానకి  జీప  ఆపారు   S.I రాధోడ్ 
గారు. అకకడే ట త్గుత్ుననె  గంగాథర్ అండ్ 
ఫ్యామిలీ   S.I  గారి  వెనక  నకిక  కూరొచిన  ఉననె 
సాధువను   చూసి  గుసగుసల్ు  పోయారు. 

గంగాధర్   S.I న    సమీపించి    "నమసేత  సార్! 

న్పేరు  గంగాధర్.  మాద్  హదైరాబ్దు, 
శరిశైల్ం  వెళ్ుత్ున్నెము.."  అన  పరిచయం 
చేసుకన్నెడు. 

"ఏమిటి  విషయం?" అడగారు  S.I గారు. 
"ఈ  సాధువ.."  అంటూ    మధయాలోనే 
ఆపేశాడు గంగాధర్. 

"ఓహ! వీడా?! వీడు  దారిన  పోయ్  వాళ్ళను 
మాయల్ు,  మంత్రిల్ు  అంటూ  మాయాజిక్ల్ు 
చేసి   మోసం   చేసుతంటేనూ,  న్ల్ుగు 
త్గిల్దాదమన   తీసుకెళ్ుత్ున్నెను.  ఏమి? 

మిమమలీనె  వీడు  బ్ురిడీ  కొటిటుంచ్రా?  ఏమెనై్ 
బ్ంగారం  సమరిపంచుకన్నెరా  వీడకి?" 

అడగాడు  ఉత్తం రాథోడ్, కరకగా. 

"క్షమించండ సార్! ఇత్న  చేతిలో  పద్త్ుల్ల్ 
బ్ రిసలెట్   పెటాటును"  అంటూ   వినయంగా 
నల్బ్డాడాడు గంగాధర్. 

"అదీ  సంగతి!  ఎల్  బోల్తపడాడావో   చెపప!" 
అడగాడు S.I. 

"న్పేరు  పెటిటు  పిల్చ్డు సార్!" 
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"అదేం  పెదద  పజిల్  కాదే!?  నీ  కారు   వెనుక 
అదదంపైెన   'గంగాధర్&సనసూ'  అన 
రాసివంద్గా?  చద్వాడు  కాబోల్ు!" 
అన్నెడు S.I. 

"మరి  న్  జబ్ులో  ఉననె   అగిగపెటటును   ఎల్ 
కనపెటటు గల్గాడు సార్?!" 

"నీ నోట్లించి   సిగరెటులి  త్గిన  కంప ఇపపటికీ 
వసోతంద్.  అద్  చ్ల్ు,  నీ  దగగర   అగిగపెటటు 
ఉననెదన గరిహించడానకి!" బ్దుల్చ్చిడు S.I. 

"నీళ్ళతో   దీపం   వెల్గించ్డే,  అద్  మహత్యాం 
కాదంటారా?"  ఎదురు  పరిశినెంచ్డు 
గంగాధర్. 

"అదేనోయ్,  మీ  అజాఞనం-  వీళ్ళ  పెటుటుబ్డీనీ! 

ముందుగా   కాటన   వత్ుతల్ు  కొననెంటిన 
పాల్లో   మళ్ళ  మళ్ళ   న్న  బటిటు  ఆరబటాటుల్. 

అల్గ   ఐదుమారులి   చేసి   భదరపరచుకోవాల్. 

అల్  చేసి  పెటుటుకననె   వతితన     అవసరం 
అయినపపడు   వెల్గిసేత  ,  నీళ్ళలో  వేసిన్  సరే- 

కొంత్సేప   వెల్ుగుత్ుంద్.  పాల్లో   వననె 
కొవవ  పదారాథాననె   వతిత   పీల్ుచికంటుంద్గదా, 

అందువల్లి  అద్  వెల్గగల్దననెమాట!  అద్ 

సనైేసూ!  మహత్యాం  కాదు!"  వివరించ్డు  S.I 

ఉత్తం  రాథోడ్. 

"సార్!  పీచు  వల్వన   టంకాయ  బ్ంబ్ుల్ 
పగిల్  పోత్ుందంట  కదా?  హటల్క  వచిచిన 
యాతిరికల్ు  మాటాలిడుకంటుంటే విన్నెను- 

అద్  మహత్యాం  కాదా?"  అడగాడు  ట  కొటుటు 
నడపే  న్ణుసింగ్. 

"చూడు,  సింగ్భాయ్!  పీచు  వల్వన 
టంకాయను   తీసుకోవాల్.  సుననెప   బ్టటు 
నుండ   తెచిచిన   ఊరబొయయాన  కొత్త  సుననెం 
ఉంటుందే, దానలో ఈ కొబ్బారికాయన వారం 
రోజల్ు   న్నబటిటు,  ఆ   త్రువాత్   ఆరబటిటు, 
భదరంగా దాచుకోవాల్. అవసరమయినపపడు 
మామూల్ు  నీళ్ుళ  తీసుకన, మంతిరించినటులి 
నటించి  నీళ్ుళ   చల్లిల్.  అపపడు   అద్ 
బ్ంబ్ుల్   శబ్ధం  చేసూత   పగిల్పోత్ుంద్. 

టంకాయను   సుననెంలో   ఊరబటటుడ్ం  వల్న 
అద్  పొడ  సున్నెననె   గరిహించి  ఉంటుంద్.  ఆ 
పొడ  సుననెం  మీద   చల్లిన  నీళ్ుళ   పడ్గానే 
రసాయనక  చరయా  జరిగి,  టంకాయ 
పగిల్పోత్ుంద్. -ఇద్  కూడా  సనైేసూ"  చెపాపడు 
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ఉత్తం రాథోడ్. 

"సార్!  ఇంకొక  అనుమానం-"  అడగాడు 
టకొటుటు   న్ణుసింగ్,  S.I తో   వినయంగా- 

"ఇవనీనె  మీకెల్  తెల్ుసు, సార్?" అడగాడు. 

"జనవిజాఞన వేద్క కారయాకరమాల్ను   కాలేజీల్లో 
పరిదరిశిసుతననెపపడు   అతిథిగా   ననునె 
ఆహవనసాతరు. అపపడు  చూశాను ఇవనీనెను" 

అన్నెడు  S.I ట గాలిస ఖళ్ చేసూత. "రేయ్! ఆ 

"బ్ రిసలెట్"  ఎకకడ్   దాచ్వరా?"  అనగానే 
బొడుడాలో  నుండ  బ్ రిసలెట్ తీసి  ఇచ్చిడు దొంగ 
సాధువ. 

"మూఢనమమకాల్ు   మానుకన,   మీ 
దానగుణాననె   పేదల్  మీద,  అన్ధల్  మీద 
చూపండ  -కాసత  పణయాం  దకకత్ుంద్" 

అంటూ  రయియాన జీపను  దౌడు తీయించ్డు 
ఉత్తం  రాథోడ్,  దొంగ  సాధువన  వెంట 
బటుటుకొన.
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ట  క ప ప  ఆ త్ మ క థ  
"భగవంత్ుడు   మనక  కషాటుల్ను  ఇసుతండేద్   మనం  మరింత్  బ్ల్ంగా  త్యారయ్యాందుకే.  అందుకన  
అననెకషాటుల్నూ   ఎదురొకంటూ  ధరైయాంగా  ముందుక  సాగిపోవాల్"  అంటూ  'చిననె'  అనువద్ంచి  పంపిన  ఈ  
కథ చదవండ. ఎల్ ఉందో చెపపండ...        సేవచ్ఛానువాదం: చిననె, సాఫ్టువేరు ఉదోయాగిన, హైదరాబ్దు. 

రంగాపరంలో  నవసించే  చిననెకి   అందమెైన  ట 
కపపల్ు సేకరించడ్ం ఒక హబి. అటాలి సరదాగా 
ఒకరోజన   ఓ  అందమెనై  ట  కపపన  చేతిలోకి 
తీసుకన,  ముచచిటగా  దాననె  నమురుత్ూ 
"అబ్బా  ఎంత్బ్గుందో  ఇద్!  పడతే  ఈ 
కపపల్ అందంగా పటాటుల్" అననెద్. 

"అవన్?  నజంగా  నేను  అంత్  నచ్చిన్?" 

అననెద్ కపప. 
అకసామత్ుతగా  అద్  అటాలి  మాటాలిడే  సరికి  చిననె 
ఉల్కికపడంద్.  అటుపైెన  దాననె  పేరిమగా 
చూసూత  "అవనోయ్,  చ్ల్  బ్గున్నెవ 
నువవ" అననెద్. 

ట కపప త్న కథన చెపపకొచిచింద్- "నేను ఇటాలి 
ఎందుకన్నెనో అరథాం కాదు మీక- ఒకపపడు 
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నేను  ఎరరి  ముదదల్,  బ్ంక  మటిటుల్ 
వండేదాననె.  ఒకసారి   న్  యజమాన  ననునె 
నీళ్ళతో కల్పి, బ్గా తొకిక, చకరం పైెన రౌండులి 
రౌండులిగా చ్ల్ సారులి తిపాపడు. 'న్క కళ్ుళ 
తిరుగుత్ున్నెయి..ఆప!  ననునె  ఒంటరిగా 
వద్లేయ్' అన చ్ల్ గటిటుగా అరిచ్ను. ఎంత్ 
అరిచిన్  మా  యజమాన  మటుక  "అపపడే 
వద్లేయలేను" అన అడ్డాంగా త్ల్డంచ్డు. 

ఆ  త్రావత్  అత్ను  ననునె  తీసుకెళ్ళ   ఒక 
కొల్మిలో  వేసాడు.  ఇంత్క  ముందననెడూ 
అంత్టి  వేడన  ఎరుగను:  న్  యజమాన 
ననునె  ఏన్టికెైన్  అటాలింటి   కొల్మిలో  వేసి 
కాల్చిగల్డ్న   అనుకోలేదు  నేను  ఆన్టి 
వరకూ.  'వేడ  భయంకరంగా  ఉంద్! 

కొల్మిలో  నుండ   ననునె  బ్యటికి  తియియా" 
అన గటిటుగా  అరిచ్ను కొల్మిలోంచే. "అపపడే 
వద్లేయలేను"  అన  కొల్మి  బ్యట  నల్బ్డ 
అత్ను  అంటుండ్టం గమనంచ్ను నేను. 

త్రావత్ చ్ల్ సేపటికి ననునె కొల్మిలోంచి తీసి 
బ్యట  పెటాటుడ్త్ను.  'బ్గుంద్.  ఇకకడ్ 
న్క  చ్ల్  బ్వంద్'  అన 

అనుకంటుండ్గానే   ననునె  త్న  చేతిలోకి 
తీసుకన  రంగుల్ు  వేయడ్ం  మొదల్ు 
పెటాటుడు.  ఆ   వాసనల్ు  ఎంత్  ఘోరంగా 
ఉన్నెయో  చెపపలేను.  వాటిన  భరించలేక 
"ఆప!  ఆప!  ఆ  రంగుల్ు  న్  పైెన  చల్లిక!" 

అన  అరిచ్ను.  అయిన్  అత్ను 
పటిటుంచుకోలేదు.  "అపపడే  వద్లేయలేను" 

అన సమాధానం ఇచ్చిడు. 

రంగుల్ు  వేసాక  అత్ను  ననునె  మళ్ళ  ఓసారి 
కొల్మిలో  పెటాటుడు.  ఆ  కొల్మి   ఇంత్క 
ముందు  దానంత్  వేడగా  లేదు-  దాన  కంటే 
రెటిటుంప  వేడగా  వంద్!  న్క  చ్ల్  ఉకకగా 
కూడా  ఉండంద్  అకకడ్.  నేను  మా 
యజమానన   పారిరిథాంచ్ను,  పారిధేయపడాడాను, 

ఏడాచిను,  అరిచ్ను-  బ్యటక  తీయమన. 

ఎపపటిల్గే  త్న  నుండ  "అపపడే 
వద్లేయలేను" అన సమాధానం  వచిచింద్. 

ఇక  నేను  ఆశల్ననెటినీ  వద్లేసుకన్నెను. 

ఇంక  బ్యటపడ్లేనన  నశచియించు-

కన్నెను.  అల్ంటి  సమయంలో  న్ 
యజమాన  ననునె  బ్యటక  తీసి   ఒక  అరలో 

53



కొత్తపల్లి  - జనవరి 2013

పెటాటుడు.  ఒక  గంట   త్రావత్  ననునె  నేను 
చూసుకనేందుక ఒక అదదం ఇచ్చిడు. నేను 
ఎటాలి  త్యారయాయానో  చూసుకన న్ కళ్ళను 
నేనే  నమమలేకపోయాను-  నేను  ఇటాలి 
అదుభుత్ంగా మారి పోయి ఉన్నెను మరి!" 

ఆ  సమయంలో   మా  యజమాన  న్తో 
ఏమన్నెడ    ఇకకడ్  చెపాపల్న 
అనుకంటున్నెను.. 

"నేను  ననునె  తొకాకను,  గుండ్రంగా  తిపాపను. 

నేను  అల్  చేయకపోతే  నువవ  ఒక 
మటిటుముదదల్  మిగిల్  ఎండ  పోయ్దానవి  . 
నేను ననునె కాల్చిను, నేను అల్ చేయకపోతే 
నీక  ఇంత్  గటిటుదనం  వచేచిద్  కాదు,  త్కితే 

పగిల్పోయ్  పదారథాంగా  మిగిల్పోయ్దానవి. 

నేను  నీక  వేసిన  రంగుల్ు  చెడు  వాసనల్న 
వెదజల్లి  ఉండ్వచుచి,కానీ  నేను  అల్ 
చేయకపోతే  నీ  జీవిత్ంలో  రంగు  లేకండా 
అందవిహీనంగా  కనపడేదానవి.  నేను 
రెండసారి  ననునె  కొల్మిలో  ఎందుక 
పెటాటునంటే  నీక  మరింత్  గటిటుదన్ననె 
ఇవవడానకి.  నువవ  ఇపపడు  ఒక  అందమెైన 
రూపానవి.  మొదట  నేను  ఏదతైే  నీలో 
చూసానో ఇపపడు ననునె అల్గే తీరిచిద్దాదను. 

కషాటుల్ు  వచ్చియన  ఎపపడూ 
బ్ధపడ్కూడ్దు.  అవి వచేచిద్ ననునె మరింత్ 
బ్ల్ంగా, మరింత్ గటిటుగా, మరింత్ అందంగా 
త్యారు చేసేందుకే!" 
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బొ మ మ క  క థ  రా య ం డ
నరవహణ: శరిమతి జి.ల్ల్త్, telugu4kids.com

ఈ   బొమమను   చూడ్ండ..

బొమమలో  చిన్నెరి  చకకగా  త్యారెై   ఎకకడకో 
నడుచుకంటూ పోత్ుననెద్.

ఎకకడకి పోత్ుననెదో, ఏమో?  

ఇద్ అడ్వా, లేకపోతే మరి తోటా?

ఈ చిటిటుపాప  ఒకకతే వెళ్ుతననెదేంటి?

ముఖం  కనబ్డ్టంలేదు-  మరి  ఈ  పాప 
సంతోషంగా  ఉందో,  లేకపోతే  బ్ధ  పడుత్ుననెదో 
తెలీటంలేదే!

ఏదో  ఆలోచిసుతననెదేమో!  లేకపోతే  బ్హుశ:  ఏ 
కందేల్ు  వెనకో  పోత్ుననెదేమో,  చపపడు 
చేయకండా!

కొంచెం  శరిదధగా  మనసు  పెటిటు  చూశారంటే  మీక 
నజంగా  తెల్సిపోత్ుంద్-  ఈ  పాప  కథ.  ఆ  కథన 
మాక రాసి పంపించెయయాండ తొందరగా.  బ్గుననె కథన కొత్తపల్లిలో పరిచురిదాదం!
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ఎ ల్ నో ర్  హ రి దవి క్  
ఇటవల్  కాల్ంలో  మంచి  పేరు  తెచుచికననె  ఒక  ఫోట్గారిఫర్, 

సట్  డజెైనర్  ఎల్నోర్  హరిదవిక్.  ఎనోనె  పరిముఖ  పతిరికలోలి  ఆ 
అమామయి  తీసిన  ఫోట్ల్ు  పరితేయాక  గురితంప  పొందాయి. 

ఎందరో  పరిముఖ  మోడ్ళ్ళక  ఫోట్  షూటులి  నరవహించింద్ 
ఆమె.  బీబీసీ  రేడయో  వంటి  అంత్రాజుతీయంగా  పేరు  ఉననె 
సంసథాల్ు,  పరిముఖ  పతిరికలోలి  ఆమె  ఇంటరూవయూల్ు  కూడా 
వచ్చియి.  ఇంత్  చేసి  ఆ  అమామయి  వయసు   ఇరవెై  ఏళ్లి!  ఆ 
అమామయి గురించే ఈసారి ఒక చిననె పరిచయం. 

1993 లో  ఇంగలిండులో  పటిటున  ఈ అమామయికి చిననెపపటి నుండ  మనుషుల్ బొమమల్ు గ్యడ్ం 
అంటే ఇషటుమట. పన్నెండేళ్ళ వయసులో ఉననెపపడు ఫోట్ల్ు తీయడ్ం మీద ఆసకిత కొదీద, కెమెరా 
తీసుకన  త్నకి  తెల్సిన  అందరి  ఫోట్ల్ు  తీసూత,  వాటిన  ఫిలికర్.కాం  వెబసూైటులో  అపోలిడ్  చేసూత 
ఉండేద్. మొదట్లి మామూల్ు గా ఉన్నె కూడా కరమంగా ఆ ఆసకిత కాసాత కొంచెం సీరియస గా మారి, 

ఫ్యాషన  ఫోట్గరిఫీ  వెైప  మళ్ళంద్.  కొత్త  విషయాల్ు  నేరుచికంటూ,  కొత్త  ఫోట్ల్తో  పరియోగాల్ు 
చేసూత  అంత్రాజుల్ంలో  అపోలిడ్  చేసూత  ఉండ్గా,  ఒక  రెండు  మూడేళ్ళ  త్రువాత్  ఒకసారి  ఇవి 
గమనంచిన  కొందరు  పతిరికల్  వాళ్ుళ  ఆవిడ్న  ఇంటరూవయూ  చేసారు.  ఆ  ఇంటరూవయూల్ు  పరిచురిత్ం 
అయాయాక హరిడావిక్ ఫోట్ల్ గురించి అందరికీ తెల్సి, కొందరికి నచిచి  - వాళ్ుళ త్మ పరికటనల్ కోసం 
ఫోట్ల్ు  తీయమన  అడ్గడ్ం  మొదల్ుపెటాటురట.  అపపటికే  ఆ  రంగం  మీద  విపర్త్మెైన  ఇషాటుననె 
ఏరపరుచుకననె ఆమె కషటుపడ పనచేసూత, ఆవిధంగా, పదదనమిదేళ్ళ వయసు వచేచిసరికే ఫోట్గారిఫర్ 
గా నల్దొకకకంద్. ఎంతో పేరు సంపాద్ంచింద్. 
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 ఇపపడు  హరిదవిక్  ఒక  బిజీ  ఫోట్గారిఫర్.  ఆర్టు  ఎగిజుబిషనులి,  వాయాపార  పరికటనల్కి  ఫోట్  షూటులి, 
పరిముఖ  మాడ్ల్సూ  తో  కల్సి  పనచేయడ్ం,  ఇల్ంటివి  అనేకం  చేసూత  నత్యాం  తీరిక  లేన  జీవిత్ం 
గడుపతోంద్. అల్గన త్న ఈడు వాళ్లికి సంబ్ంధం ఉండే పనులేవీ చేయదన కాదు. రూకీ అన 
అమెరికాలోన  టనేజ్  అమామయిల్  కోసం  ఒక  పతిరిక  ఉంద్.  ఆ  పతిరికలో  పరిముఖ  రచయిత్లే  కాక 
అనేక  టనేజ్  పిల్లిల్ు  కూడా  రచనల్ు  చేసూత  ఉంటారు.  హరిడావిక్  కూడా  ఈ  పతిరికలో  త్రుచుగా 
ఫోట్ల్ు  పరిచురిసూత  ఉంటుంద్.  త్న  ఈడులో  పిల్లిల్ు  ఎల్  ఉంటారో,  ఇల్ంటివి  ఇషటుపడ్త్రో, 

ఎల్ ఆలోచిసాతరో  - అవే త్న ఫోట్ల్లో పరితిబింబించ్ల్న ఆమె అభిపారియం. త్న చుటూటు పకకల్ 
ఉండే  పలెలి  పారింత్ం,  త్ను  చద్వే  పసతకాల్ు  వంటి  వాటి  నుండ  సూపరిత  పొందుత్నన  ఒక  
ఇంటరూవయూ  లో  చెపిపంద్.  త్నకి  ఫోట్గరిఫీ  అంటే  పారిణమనీ,  త్ను  ఇదే  రంగంలో  కొనసాగి  ఇంకా 
ఎనోనె సాధించ్ల్ అనుకంటున్నె అన కూడా చెపిపంద్. అననెటులి ఈ అమామయికి మన భారత్దేశం 
చ్ల్ నచిచిందట. ఎపపటికెైన్ ఇకకడకి వచిచి ఫ్యాషన షూట్  చేయాల్న కోరికట. ఒక ఇంటరూవయూ 
లో  - "నీక సూఫూరిత నచేచి సటుయిల్ు ఎవరిద్?" అన అడగితే  "భారత్ దేశంలోన  బ్ంజారాల్ద్" అన 
కూడా చెపిపంద్! 

ఇంత్  చిననె  వయసులో  ఇంత్  పేరు  పరిఖయాత్ుల్ు  రావడ్ం  గొపేప  అయిన్  -  త్నకి  నచిచిన  అంశం 
గురించి ఆ అమామయి బ్గా కషటుపడ పనచేసింద్, చేసోతంద్ అననెద్ కూడా నజమే! మనం అందరం 
కూడా మనక నచిచిన అంశాల్ మీద కషటుపడ పన చేదాదం, సరేన్?
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సాధు సంగమమున సామానుయాడును గూడ్
మంచి గుణముల్ను గరిహియించుచుండు
పషప సౌరభంబ్ు పొందదా దారంబ్ు?

ల్ల్త్ సుగుణజాల్! తెల్ుగుబ్ల్!

విరుల్ జరి హరున శిరసు న్కికన చీమ
చందమామతోడ్ సరసమాడె
ఉత్తమాశరియమున ఉననెత్ సిథాతి గల్ుగ
ల్ల్త్ సుగుణజాల్! తెల్ుగుబ్ల్!

తెల్ుగు బ్ల్
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స మీ క్ష
కొత్తపల్లి కథల్పసతకం-56 పెై ఒక సమీక్ష.           నరవహణ: శరి మతి మాల్తీకృషణ, విజయవాడ్.

కల్మషం  లేన  పసిపాపల్ంటి  నవవతో,  వీప  మీద  కానుకల్నే 
పేరిమన  పిల్లిల్ందరికీ   పంచడానకి  వచిచిన   శాంత్కాలిజ్  దరశినం 
హయిగా   వంద్.  కొత్తపల్లి  కూడా   న్ల్న్ల్  పిల్లిల్కోసం  వచేచి 
శాంత్ కాలిజ్.

ఈ  సందరభుంగా   ఓ  సంగతి.  చ్ల్  ఏళ్ుళగా  ఎంతోమంద్ 
పిల్లిల్తో   గమనంచ్ను-  వాళ్ళక  'దేవడున్నెడా, 

దయాయాల్ుంటాయా'  కంటే   'శాంత్కాలిజ్  వంటాడా'  అనే 
సందేహమే  ఎకకవగా   వసుతంద్.  నజంగా  శాంత్కాలిజ్ 
వంటాడు  కదూ?  అనడ్ంలో  'ఉంటే  బ్గుండు  -  ఉండాల్  - 
లేదంటే  న్కిషటుం  వండ్దు'  అనే  అరథాం   సుఫూరిసుతంద్.  ఎపపడెైన్   అద్  కల్పన   అన  గనక   అంటే  - 
చెపపనంత్  బ్ధ,  ఆ  చిననె  కళ్ళలోలి!  అల్ంటి   అందమెైన  ఊహల్న,  ఆశల్న  పేరిమతో  నజం  పేరిట 
చెడ్గొటటు కూడ్దనపిసుతంద్.

ఈ సారి కథల్ విషయానకొసేత-
'పిడుదు రంగయయా'  కొరిత్తగా వంద్.  జోయాతి మంచి కథన సేకరించింద్.  కాకపోతే  'పిడుదు'  ఎవరో 
అససూల్రథాంకాలేదు*. నవీన కమార్ సేకరణ 'త్యాగశల్' ఎకకడదో గానీ మంచి విషయాననె  కలిపతంగా, 

సూటిగా   చెపిపంద్.  అయితే  'త్యాగశల్'  అనే  టైటిల్  రాజసేఖరుడతో   పాటు,  అత్నకి  మంత్రం 
బోధించిన  మనషికి  కూడా  వరితసుతందనపించింద్.  డ.జోయాతి  వారిసిన  'సీసాభూత్ం'  భూత్ల్ు, 
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దయాయాల్ు ఒటిటు మొదుదబ్ురరిన  తేల్చింద్. భూత్ల్కి  పొడుప కథల్ు  కల్పడ్ం సరదాగావంద్.

హరికిషన గారి  'పిరికిదయయాం' నజంగా అంత్ తెల్వి త్కకవద్ కాదు పాపం, అననె  ఒటిటు దదదమమననె 
సంగతిన  బ్గానే  కనపెటిటుంద్గా!  కథ  నజంగానే  త్మాషాగా  వంద్.  శంకరరావగారి  మాయాజిక్ 
కథల్ు  పరియోగాత్మకంగా,  పరియోజన్త్మకంగా  వన్నెయి.  తీసుకననె  అంశాల్ను  కథల్ుగా 
అల్లిడ్ంలో ఆయన కృషిన అభినంద్ంచ్ల్.

ల్ల్త్గారు ఈసారి ఇచిచిన బొమమక కథ అల్లిడ్ం సవాలే అనపించింద్. పిల్లిల్ సృజన్త్మకత్ దీనకి 
ఎల్ సపంద్సుతందో చూడాల్.

'విజాఞనం'  శరి షికన సమత్గారు రెగుయాల్ర్గా అంద్ంచబోత్ున్నెరా? మంచి పరియత్నెమే గానీ,  మన 
సనైుసూపాఠాల్  మాద్రి  మారకండా  వండేల్  చూసుకోవడ్ం  అవసరం.  ఏ  విషయాననెయిన్ 
ఆసకితకరంగా అతి సుల్ువగా పిల్లిల్కంద్ంచడ్ంలో అమెరికన, చెైనీస పసతకాల్ు మంచి నమాన్ల్ు 
కాగల్వ.

కొననె  కథల్ు  'ఇదేమిటి? -  ఇల్  వారిశారు?  కొంచెం  పరియతినెంచి  ఆసకితకరంగా  వారిసేత  బ్గుండేదే' 

అనపించ్యి.

ఇక కొత్తపల్లి వారి 'ఉననె' కీ , కామా(,)ల్కీ  అల్వాటు  పడపోయాం. వాటి గురించి చెపపడ్ం కంటే - 
'కొత్తపల్లి  బ్ృందం  వాటిన  అల్నే  కొనసాగించ్ల్నుకంట్ంద్'  -  అనుకోవడ్ంలో 
సుఖముందనపించింద్!

కొరిత్త సంవత్సూరంలో మరెంతో మంద్ పిల్లిల్ు మరిననె కొరిత్త కొరిత్త కథల్న వారిసేసి కొత్తపల్లి వేద్కన పూరితగా 
వినయోగించుకోవాల్న, మరెంతో మంద్ పిల్లిల్కి సూఫూరితకావాల్నీ ఆశిసూత-
అందరికీ నూత్న సంవత్సూర శుభాకాంక్షల్ు.

*పిడుదు అనేద్ పశువల్ను పటుటుకొన రకతం త్గే పేను ల్ంటి ఒక జీవి! -సం.
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ప ద ర ం గ ం-23
ఈ పదరంగం చ్ల్ సుల్భం! దీననె  ఓ పోసుటు కారుడాలో  పూరించి పంపండ.  మీ పేరుతో బ్టు  మీ బ్డ పేరు, 

త్రగతి త్పపక రాయండ. సరైెన సమాధాన్ల్ు పంపిన పిల్లిల్  పేరలిను  పదరంగం-24 తో పాటు పరిచురించగల్ం.

నరవహణ: కొత్తపల్లి.

1 2 3 4

5

6 7 8

9 10

11 12 13 14

15 16
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పదరంగం 22క 
సరెైన జవాబ్ు

 రాసి పంపిన పిల్లిల్ు:

1. త్రుణ, 5వత్రగతి, పరిభుత్వ పారిధమికపాఠశాల్, గడ్డాం న్గేపల్లి, న్రపల్.

2. జయ ఆద్త్యా, 4వత్రగతి, శరి చెైత్నయాటకోనెసూకల్, కోర్ట్ రోడ్, A.T.P.

3. సాయివెైషణవి, 7వత్రగతి, కేశవరెడడా కాన్సూప్ టు సూకల్, అనంత్పరం.

న ల్ ు వ :

1. పసతకాల్నె బ్గా  … (3)

2. కాకికి ఇదంటే చ్ల్ ముదుద (4)

3. రావణాసురుడు సీత్మమను ఉంచిన నగరమేన్? (2)

4. వాన చుకక  (3)

7. 'వల్ు' అన రెండు సారులి అంటే 'బ్టటుల్ు' అన అరథాం  (4)

10.  బక బక మనేద్ తిరగబ్డంద్  (2)

11.  చిటిటు అమామయి (2)

13.  పన్నెండు అడ్డామే, వ పోయి త్ల్కిరిందులైెంద్ (2)

14.  చేపల్నె పటేటుందుక జాల్రులి నీళ్ళలో పరచేద్ (2)అ డ్ డాం :

1. ఈ కాల్ం! (4)

5. కాకి పిల్లి వాళ్ళమమ, అటునుండ  (2)

6. అటునుండ  పిల్ువ (3)

8. చెటుటుకి ఆహరంత్యారు చేసి పెటేటుద్!  (2)

9.  వాన్ వాన్ …!(3)

11. సంపూరాణహరం! (2)

12. నీళ్ళలో ఉండే ఈ పవవకి చందురిడ్ంటే 
ఇషటుం! (3)

15. ఇదంటే గాల్ అన అరథాం  (3)

16. నదరలోనే వచేచిద్! (2)
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చి ల్ పి  ప రిశ నె ల్ ు  
రచన: శరి వి.వి.యస మూరిత గారు, చొద్మెళ్ళ, విజయవాడ్. 

1. టననెస ఆటగాడు  కిరికెట్ ఆడతే ఏం చేసాతడు? 

జవాబ్ు: బ్ల్  కోసం  పరుగెత్తకండా  జబ్ులో నుంచి  బ్ంతి తీసి వికెటలి  మీద  విసురుత్డు 
2. వేపపవవ లేకండా ఉగాద్ పచచిడ ఎకకడ్ చెయయాచుచి? 

జవాబ్ు: టి.వి. వంటల్ కారయాకరమంలో. 

3.కల్కాల్ప భకతరాల్ు సావమిన ఏ కాల్ంలో ఏమన వేడుకంటుంద్? 

జవాబ్ు: వేసవిలో  - "చల్లిగా  చూడు సావమీ" అన, చల్కాల్ంలో   "వెచచిగా చూడు సావమీ  " అన 
వేడుకంటుంద్. 

4. దురాశా పరుడు కొడుకిక ఏం నేరిపసాతడు..? 

జవాబ్ు: ఒకటులి, పదుల్ు  నేరపకండా  ల్క్షల్ు, కోటులి నేరిపసాతడు 
5. డాకటురు ఖంగు తినేదపపడు? 

జవాబ్ు: "న్ గురక వల్లి  న్క నదరపటటుటం లేదు" అనే  పేషెంట్  ఎదురెైనపపడు. 

6. పరిదక్షిణల్ు చెయయాలేన భకతడ శనదోషం ఎల్ పరిహరమౌత్ుంద్? 

జవాబ్ు: పరిదక్షిణ  చెయయాలేకపోతేనేమి, దక్షిణ వేసేత  చ్ల్ు- దోషం మటుమాయం! 

7. హసయా నటుడ బరియినుక ఏమెంైదట? 

జవాబ్ు: ఆయనక "బరియిన  హుయామర్"వచిచిందట, పాపం. 
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జ ం డా  పా ట  
రచన: కొత్తపల్లి   సురేష   (పోసుటు దావరా)

మూడు రంగుల్ మన జెండా       
ముచచిటైన మన జెండా 
ఆకాశంలో  
ఆనందముతో  ఎగురుచుననెద్ 
జెై జెై జెండా జెై భారత్ జెండా 
జెై జెై జెండా జెై భారత్ జెండా      
"ఆకాశంలో" 

నడుమున  శేవత్  వరణమట 
శాంతికి అదేమొ చిహనెమట 
పైెన కషాయ  వరణమట 
శౌరాయానకి  అద్ గురుత్ంట 
అడుగున  ఆక పచచింట 
పచచిన పైెరుల్ పంటంట                                              
"ఆకాశంలో" 
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మౌరయా అశోకన  చకరమట 
ధరామనకి  అద్ న్ల్వంట 
మహత్మగాంధి  కల్ అంట 
పరిపంచ్న  ఇద్  వెల్ుగంట 
పింగళ్ వెంకయయా  సూఫూరతంట 
తెల్ుగు నేల్కే  గరవమట                                                       "ఆకాశంలో" 
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ఊ ర క  స జ జున ు ం డొ  ద్ గి య ు ం డ న  న్ నై   ద ు రా త్ మ క ం డు   న -

షా క ర ణ   మో ర వ లే క   య ప కా ర మ ు  చే య ు ట   వా న   వి ద యా గా  
చీ రె ల్ ు   న ూ ర ు   ట ం క మ ు ల్ ు  చే స డ  వె ైన న ు   బ ట టు న ు ం డ్ గా  
జ రి  చి న ం గి  పో గొ ర ు క  చి మ మ ట  కే మి  ఫల్ ం బ్ ు  భా స క రా ?

భాసకరున మాట

మ ు ఖ యా మె నై   ప దా ల్ ు
ఊరక=ఊరికే, సజజునుండు=మంచివాడు, ఒద్గి యుండుట=అణకవతో 
ఉండ్టం, దురాత్మకండు=చెడ్డావాడు, నషాకరణం=అకారణంగా, 

టంకం=రూపాయి, చిమమట=కీచురాయి, పెటటులో వసుతవల్నె కొరికి తినేసే కీటకం.

పెటటులోకి చేరి, కొరికి చిల్ులిల్ు పెటేటుసే చిమమట, 'ఆ చీర ఖర్దంత్' అన చూడ్దు. 

అటాలిగే, ఓరవలేక అపకారం చేసే దురామరుగడు 'మనం మంచివాళ్లిమా, ఊరికే 
అణకవతో ఉన్నెమా' అన చూడ్డు. మన జాగరిత్తలో మనం ఉండాల్సూందే!
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ఈ  న్ ల్ లో  ఏ ప న -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథాక వయావహరాల్ు, నరవహణ : సుబ్బారాజ
సంపాదకత్వం: న్రాయణ
వెబసైూటు, సాంకేతికత్: ఆనంద, ల్క
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావ
ముఖచిత్రం  'సంకారింతిముగుగ': వీరాంజి
చిత్రిల్ు: అడ్వి, పరిసాద, ల్క వెంకట్, చందు, 

శరిధర్, పూరణ. 
కథల్ు, పాటల్ు: చ్ల్మంద్ పిల్లిల్ు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల్  వె ల్ :         పరితి ఒకికంటికి: 25 రూ.

12 పసతకాల్కైె చందా: ర ూ . 300/- 

“కొత్తపల్లి ట రసుటు  పేరిట యంవో” /డడన ఈ చిరున్మాక 
పంపండ:  కొత్తపల్లి ట రసుటు, యంఆర్వో ఆఫీసు దగగర, 

చెనేనెకొత్తపల్లి, అనంత్పరం జిల్లి- 515101, ఆంధరపరిదేశ.

బ్యాంక అకౌకంటు వివరాల్ు:
“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మెయిల్ు: team@kottapalli.in

పిల్లిలోలి సృజన్త్మకత్ సహజం.  కథల్ు, ఆటల్ు, పాటల్ు, బొమమల్ు దానకి ఊత్ననెసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటుంగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వసేత అటుపెైన అననె శాసాత రాల్ూ సుల్భంగా వంటపటుటుత్యి-నజం! 

అందుకన మీ పిల్లిలోలి ఉననె కాల్పనక శకితకి పదును పెటటుండ.  వాళ్లిను కథల్ు రాసేందుక, పాటల్ు పాడేందుక, 

బొమమల్ు వేసేందుక పోరిత్సూహించండ.  వాళ్ళ రచనల్నె మాక పంపండ.  కావాల్నపిసేత మీరే ఇల్ంటి 
పతిరికనొకదాననె మొదల్ు పెటటుండ- ఎల్గెనై్ సరే- పిల్లిల్ు పెదదవాళ్లియ్యాలోగా వాళ్ుళ చ్ల్ చ్ల్ తెల్ుగు కథల్నె 
చద్వేల్, రాసేల్ చేయండ.   మీ పిల్లిల్క ఈ పతిరికలోన కథల్ు నచుచిత్యనే మా నమమకం- వీటిన 
వీలైెనంత్ మంద్తో పంచుకోండ.  మీరు రాసిన పిల్లిల్ కథల్ు ఏమెైన్ ఉంటే పనగటుటుకన్ైన్ సరే, మాక 
పంపండ.  వీల్ు చేసుకొన పరిచురిసాతం.

ప రితే యా క  క ృ త్ జ ఞత్ ల్ ు : రిషివాయాలీ రూరల్  సూకల్ు వారికి,  అరవిందాహైసూకల్ వారికి,  పరిభుత్వ  పారిథమికోననెత్ పాఠశాల్ బ్దదల్పరం 
వారికి, మాయాజిక్ కథల్ శంకర శివరావ గారికి,  'విదాయారిథా' మాల్తీకృషణ గారలికి, జిల్లిపరిషత్ పాఠశాల్, పారిథమిక పాఠశాల్ త్రాల్పల్లి 
వారికి, కారూటునసుటు ఏవియం గారికి, రాధా రాజశేఖర్ గారలికి, కంపూయాటరలిలో లైెనకసూ వయావసథాను  చకకగా అంద్సుతననె ఉబ్ుంటు వారికి,  

జింప్, అడాసిట త్ద్త్ర ఓపెన సోరుసూ సాఫ్టువేరు నరామత్ల్క, ఇంకా పేరులి రాయన అనేకమంద్కి.



మ ం చి  పు స్ తక ం  :  

మా య  గ్గ ు ర రం- మే టి  గ్గ ు ర రం

వావ! అదుభుత్మెైన  కథ! చాల్  ఏళ్ళ  క్రత్ం,  మేం చిననెగా ఉననెపుపడు  రష్య  దేశం నుండ వచిచన 
పుస్తక్ల్ుండేవి కొన్నె లైబ్రరీలోలి- వాటిలో తెల్ుగ్గు చాల్ వింత్గానూ, కొరత్తగానూ ఉండేద్. అయినా 
వాటిన్ మేం  ఎగ్గబ్డ, పడ పడ చద్వేవాళ్లిం- అంత్ బాగ్గుండేవి ఆ కథల్ు మరి!  

'మంచి  పుస్తకం'  వాళ్ుళ  ఆ  కథల్నె  ఒకకటొకకటిగా  మళ్ళ   పరచురించి  పుణయం  కటుటుకుంటునానెరు. 

తాజాగా  'మాయగ్గురరం మేటి గ్గురరం'  మళ్ళ  చద్వే అవక్శం చిక్కంద్ మాకు.

ఏం కథ! ఏం కథ! ఏం కథనం!  ఎన్నె సారులి చద్వినా మళ్ళ చదవగ్గల్గే కథనం!

పిల్లిల్ు  స్మయం  తీస్ుకొన్  చదువుతారు,  పెదదవాళ్ుళ  తొందరగా  చదువుతారు-  క్నీ  ఇదదరూ 
ఇష్టుపడతారు ఈ కథన్- పెదదల్క్ద్ తెల్సిన కథే క్వొచుచ; అయినా.

మాయగ్గురరం కథతో బాటు ఈ పుస్తకంలో 'మత్స్య మిత్ురడ మంత్ర  మహిమ' కథ కూడా ఉంద్.

మాయ  మంతారల్  కథల్ు   పిల్లి  మనస్ుల్నె   ఊహల్తో  న్ంపుతెై.   ఆ  ఊహల్కు  ఇల్ంటి  కథల్ు 
ర్కకల్న్స్తై.  ర్కకలొచిచ  ఎగిరే  మనస్ుల్ు  స్వేత్ంత్రంగా  ఆలోచించటం  మొదల్ు  పెడతెై..పిల్లిల్ు 
చకకగా ఎద్గేందుకు  ఇవనీనె న్జంగానే దోహదం చేస్తై.
మంచి పుస్తకం వారి మరో మంచి పుస్తకం ఇద్.  బాగ్గుంద్, చద్వి చూడండ అందరూనూ.

పరచురణ: మంచి పుస్తకం 
వివరాల్కు: 9490746614

పెదద  పేజీల్ు: 52    వెల్: రూ. 55/-



క థ లె ం ద ు క?

"ప్రప్ంచం  అంతా  పాడయిపోతోంద"  బాధగా వొచ్చాడు వెంకటేశు.
"ఏమైంద?" అన్న.
"ఇదగో   చూడు,  దేశాలూ  దేశాలూ   వ్యాపారం   పేరిట  ఇట్లా  కొటుటుకంటున్నయ,  ఇంక  యీ   పాడు 
డబ్బుబుల  కోసం   మనదేశంలో   ఎంత  మంద   న్యకలు   ఎన్న  రకాలుగా   గడ్డి  మేసుతున్నరో  చూడు! 

జన్లేమో ఆ మోసాలేన ఒంట ప్ట్టుంచుకొన్, ఎవరు తమక న్లుగు డబ్బుబులు  ఇస్తు  వ్ళ్లా  ముందు  క్యా 
కట్టు  న్లబ్బడుతున్నరు" అన్నడు వెంకటేశు.
"న్జమే.  అయితే   ఏం   చేద్దాం?  అయిన్   ఆ  జన్లోలా   నువ్వూ  -  నేనూ  క్డా   ఒకళ్లాం,  తెలుసుగా?" 

అన్నను నేను.
వెంకటేశు  తెలలాబోయి  చూశాడు.

"చూడు  వెంకటేశూ, ఆతామాభిమానం  వొదలేస్తు  తప్ప  ఎవరనై్  ఇంకోళ్లాకి  ద్సోహం  కాలేరు. రానురాను 
మనందరిలోనూ  ఆతామాభిమానం  పూరితుగా  చచ్చాపోతుననదన్ న్ అనుమానం.. ఏమంట్వ?" అన్నను 
నేను.
"న్జమే అనుకో, అయిన్ దీన్లోంచ్  బ్బయటప్డేదెట్లాగ? గొణిగాడు వెంకటేశు.
"బాగా   చదవ్ల.  ఆలోచ్ంచ్ల.  ధైరయాం  తెచుచాకొన్  నచ్చాన  ప్న్  చెయయాల.  ధైరాయాన్కి   మన   జీవితాలోలా 
తావివ్వూల. మరీ  ఎకకువ  సరుదాకపోక్డదు. మంచ్ గురించ్; నీత-అవినీత గురించ్; న్యమబ్బదధంగా 
బ్బరతకటం గురించ్; విలువలన న్లుపుకోవటం గురించ్ మాట్లాడుతుండాల. ఆతమాగౌరవ్న్న  చేజారకండా 
ఉంచుకనేదెలాగో  చెబ్బుతుండాల  మళ్లా మళ్లా.  ఆ  విలువలు  ఎంతమందలో  న్లస్తు- రానునన  కాలంలో 
లోకం  అంత   బాగుంటుంద."

"ఓహ! మళ్లా  కొతతుప్లలా  పుసతుకాలలోకి  వచ్చావ్?" నవ్వూడు వెంకటేశు .
"అవను-  మంచ్  ఆలోచనలు    రేకెతతుంచట్న్కి   కథలన   మించ్న   మాధయామాలు   మరేమున్నయి?" 

అన్నను నేనూ  నవ్వూసూతు. 
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